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Voor en na Adam
Daar is ‘n paar woorde wat na gekyk moet word en dit is: Aarde, grond en
man. Strong’s verwysing uit Hebreeus oor aarde en grond is:
H127 ' אדמהădâmâh
ad-aw-maw'
From H119; soil (from its general redness): - country, earth, ground,
husband
[-man] (-ry), land.
H776 ' ארץerets eh'-rets
From an unused root probably meaning to be firm; the earth (at large, or
partitively a land): - X common, country, earth, field, ground, land, X
nations, way, + wilderness, world.
'ădâmâh wys ons uit dat dit stof of grond (rooiheid) moet wees en 'erets ‘n
stuk land of aarde.
Gen 1:1 IN THE beginning Thee Creator (prepared, formed, fashioned, and)
created the heavens and the earth. ['erets] (AMP Bybel)
Gen 1:1 In die begin het ons Skepper die hemel en die aarde geskape (AOV
Bybel).
Gen 2:19 And out of the ground our Creator formed …….
Gen 2:19 En ons Skepper het uit die aarde geformeer……
Gen 2:7 Then the Creator formed man from the dust of the ground…..
Gen 2:7 En ons Skepper het die mens geformeer uit die stof van die aarde.
H120 ' אדםâdâm aw-dawm'
From H119; ruddy, that is, a human being (an individual or the species,
mankind, etc.).
H6083 ‛ עפרâphâr aw-fawr'
From H6080; dust (as powdered or gray); hence clay, earth, mud: - ashes,
dust, earth, ground, mortar, powder, rubbish.
Samevattend: Gen 2:7 Then our Creator formed man(H120 'âdâm) from the
dust(H6083‛âphâr ) of the ground(H127 'ădâmâh )….. Gen 2:7 Toe het ons
Skepper Adam geformeer uit die stof van die grond van die aarde.
Gen 1:20 And our Creator said, Let the waters (H4325) bring forth
abundantly and swarm with living creatures, and let birds fly over the earth
in the open expanse of the heavens.
Gen 1:20 En ons Skepper het gesê: Laat die waters wemel met ‘n gewemel
van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel
van die hemel (YHUH het uit water alle see en Voëlsoorte geskape).
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Gen 1:24 And our Creator said, Let the earth (H776' erets) bring forth living
creatures according to their kinds: livestock, creeping things, and [wild]
beasts. Gen 1:24 En ons Skepper het gesê: Laat die aarde lewende wesens
voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere..(Uit die
aarde nie uit stof kom “beasts” voor, nie wilde diere nie, maar mak vegetaries
wesens wat nie dood na vore laat kom nie. Logies, want anders sou die eerste
man en vrou gesterf het).
Gen 1:26 Our Creator said, Let Us [Father, Son] make mankind in Our
image, after Our likeness…
Gen 1:26 En ons Skepper het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na
ons gelykenis,..(mankind is: mensagtig of mens soort, nie mens nie).
Gen 1:27 So our Creator created man in His own image, in the image and
likeness of our Creator He created him; male and female He created them.
Gen 1:27 En ons Skepper het die mens geskape na Sy beeld; na die beeld van
ons Skepper het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. (Ons
Skepper het net Adam “man” geskape en Eva “vrou” is later daardie dag uit
hom geskep; as hulp. Adam wou nie van die ander wat YHUH geskep het uit
die aarde {grond} gehad het nie).
Gen 1:28 And our Creator blessed them and said to them, Be fruitful,
multiply, and fill the earth, (H776 'erets)…. Gen 1:28 En ons Skepper het
hulle geseën, en ons Skepper het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en
vermeerder en vul die aarde, (‘n Opdrag; wees vrugbaar en vermeerder, is
aan die wat uit die {grond} aarde gekom het, nie aan Adam nie, want hy was
alleen. Na die vertoning van ons Skepper se skepping aan Adam het Hy Eva
uit Adam geskape. ± 100 Jaar daarna was Adam deur Eva en satan versoek
om voort te plant, soos Kain van satan, Abel van Adam en 30 jaar na Abel se
dood met Set).
Gen 2:2 And on the seventh day our Creator ended His work
(BDB/Strong’s H3615 (1b1) to complete, bring to an end, finish (3) to
finish (doing a thing) (1b4) to make an end, end(1b7) to put an end to, cause
to cease) which He had done; and He rested on the seventh day from all His
work which He had done.
Gen 2:2 En ons Skepper het op die sewende dag Sy werk voltooi wat Hy
gemaak het, en op die sewende dag gerus van al Sy werk wat Hy gemaak het.
(Het YHUH dan nie Sy werk op die sesde dag voltooi nie? Nee, YHUH het Sy
werk voltooi op die sewende dag. Adam en Eva is dus Sy voltooing, en toe
het Hy gerus).
Gen 2:3 And our Creator blessed (spoke good of) the seventh day, set it apart
as His own, and hallowed (sanctified) it, because on it our Creator rested
from all His work which He had created and done [Exod. 20:11].
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Gen 2:3 En ons Skepper het die sewende dag geseën en dit gereinig, omdat
Hy daarop gerus het van al Sy werk wat ons Skepper geskape het deur dit te
maak (YHUH het nie die ander dae se skeppinge geseën en gereinig nie,
maar net die Sabbat s’n. Adam wat wel op die sewende dag geformeer en
geskape was, kom daardie seëning toe, daarom is satan so druk besig om die
Sabbatdag met sy skepping te verduister. Op aarde mag niemand daarvan
hoor of praat nie. BDB/Strong’s H6942 Hallowed/sanctified beteken:
treated as sacred; Made sacred; separated from a common. Apart is Adam,
weg van die ander, geskape Mal.2:15).
Gen 2:8 And our Creator planted a garden toward the east, in Eden
[delight]; and there He put the man whom He had formed (framed,
constituted). Gen 2:8 Ook het ons Skepper ‘n tuin geplant in Eden, in die
Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee. (YHUH het
in die Ooste, m.a.w. regs, weg van Weste wat slegs deur die magnetiese
Noord bepaal kan word, m.a.w. as jy na die aardbol kyk is dit waar Indië,
Pakistan, ens geleë is. ‘n Tuin het YHUH vir Sy afgesonderde geplant en hom
daar plek gegee en hom geseën).
Gen 2:10 En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak;
en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword (four [river] heads)
(Uit Eden, wat Oos lê, laat YHUH ‘n rivier ontstaan wat vier uitlope kry).
Gen 2:11 Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land
Háwila loop waar die goud is.
Gen 2:13 En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om
die hele land Kus (Cush) loop.
Gen 2:14 En die naam van die derde rivier is die Hiddékel [ Tigris]. Dit is hy
wat oos van Assur (Assyria) loop. Die vierde rivier is die Frat (Euphrates).
Samevattend:
In die Ooste lê Háwila, Kus en Assur en so ook die riviere Pison, Gihon
Hiddékel en die Frat. In die Ooste kry ons van die rykste gebiede wat Goud
en Olie aanbetref en so ook ander aardse skatte. Van die Ooste is Israel
aangeval deur verskeie volke.
Dit is waar Babilon en Kus ook lê. Die naam Kus (Cush) het reeds sy ontstaan
gehad toe YHUH die rivier uit die tuin van Eden laat ontstaan het. ’n
Klompie jaar daarna het Noag se seun Gam sy een seun Kus genoem {Kus
was raseg}. Die seun Kus was die vader van Nimrod die verskriklike, tog was
Nimrod ‘n hoerkind van Semiramis. Kus word gekoppel aan Ethiopië en die
Nyl rivier wat Suidwes geleë is en so lees ons ook in die Skrif dat dit Oos wes
moet wees. Meer korrek moet dit Oos van Babilon na Indië wees nie Suidwes
in Afrika nie. Ons lees dat YHUH elke keer die mens wat Wette oortree het
Oos uitgedrywe het. Gen 3:24 So het YHUH dan die mens weggedrywe en ‘n
gerub aan die oostekant..
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Gen 4:16 Toe gaan Kain weg van die aangesig van YHUH, en hy het gewoon
(dwelt) in die land Nod, aan die [wandering] oostekant van Eden. Daar is
nou die scenario oor die rivier en dorp ligging van voor en na die vloed van
Noag. Soos ons weet het die aarde gekantel met daardie oordeel van YHUH
en nou sit ons met twee Noordelike punte (Ware noord en Magnetiese
noord). Na die water se terugvloei het die aarde baie verander, maar tog
dieselfde gebly. Ek praat van die aard- en see kors of die aarde se grond
massa en dikte. Wat ons wel op kan werk is argeologiese ontdekkings wat in
lyn is met bewyse in die Skrif wat ons vandag het. In die Ooste het daar
heelwat naam verwysings gekom soos Hindu Kush in Afganistan of The Red
Basin /Tarim Basin. Name wat heel moontlik na die vloed weer in gebruik
gekom het weens die oorlewendes wat in die Ark was. Ontdekking van Noag
se Ark op die berg Ararat en die onmiddellike omgewing waar baie klip
stabiliseerders van die Ark lê en so ook hulle grafte in Turkye, ens.
Samevatting
YHUH het besluit om die aarde te skep en lewe daarop te plaas. YHUH skep
in ses dae (Genesis een) die aarde en alles wat daarop lewe, behalwe Adam
en Eva. Die ses dag skepping sê YHUH dit is goed en Hy is tevrede. Hy gee
dit wat Hy in die ses dag skepping geskep het bevel om te vermeerder en die
aarde te vul. Daardie ses dae het YHUH slegs die woord gespreek en dit het
so ontstaan. YHUH het gespreek en gesê: Laat dit so wees, en dit was so, en
YHUH was tevrede. Op die sewende dag het YHUH Adam geformeer
(geskape) en vir hom die asem van die Lewe (Gees van VADER) ingeblaas;
wat heeltemal verskillend en weg van die ses dag skepping was. Ses dae het
YHUH gespreek, maar die sewende dag het Hy gewerk met Sy hande. Apart
het YHUH ‘n tuin geplant wat weg van Sy ses dag skepping is, waarvan
daardie ses dag skepping alles het wat hulle begeer het om van te lewe. Soos
ons lees in Gen.1. was daar reeds mens soort wesens geskep, man en vrou.
YHUH het die sewende dag skepping (Adam) geseën en vir Hom gevat as Sy
eie besitting. YHUH was so tevrede met daardie skepping dat Hy dit
afgesonder het, weg van die ses dag skepping. YHUH het gereeld na daardie
skepping toe gekom, al was Hy so besig met ander dinge. YHUH het gereeld
met Adam in die tuin gewandel, want dit was Sy begeerte en dit was Syne.
Jaloers was YHUH op Adam, daarom die afsondering. Adam was tevrede,
maar alleen en YHUH het dit dadelik raakgesien. YHUH sê toe dat dit nie
goed is dat Adam so alleen moet wees nie en Hy skep uit Adam vir hom ‘n
hulp. Soos gesê, die sesde dag skepping se man en vrou kon nie alleen gevoel
het nie, want hulle was alreeds twee. Met die Wet oortreding wat in die tuin
plaasgevind het, het YHUH dadelik ingetree. YHUH het weens die
oortreding, Adam, Eva en Satan uit die tuin verban. Adam het baie geween
en gesmeek vir vergiffenis en ek glo YHUH was ook bewoë.

173.
YHUH het geweet Adam en sy vrou ken net goed en het die eerste keer in
hulle bestaan met oortreding te doen gekry. YHUH maak vir hulle klere, Hy
jaag hulle nie net weg nie, maar stuur toe ‘n Gerub om hulle uit te vat en
hulle weg te drywe, want hulle wou nie uitgaan nie. Oos is hulle gedrywe en
begin om te vermeerder. Adam en sy vrou weet toe van Wetsoortreding en
dit is dat hulle nie mag verbaster of bloed vermeng nie. ’n Groot oop area
(The Red Basin, soos sommige dit uitwys) is aan die Adamitiese geslag gegee
om te bewerk en voort te plant. Met satan se listigheid wat in sy kind Kain
woon, pleeg hy moord en YHUH stuur hom ook Oos, weg van die Adamiete
na die mens wesens wat YHUH reeds geskep het in Gen.1.
Die gevalle engele doen dieselfde daad wat satan gedoen het. Hulle verswaar
die straf so groot dat die lewe op die aarde daarvoor moes boet deur die
toorn wat hulle by YHUH verwek het. Agt Adamiete en twee-twee van die
ander lewende wesens (man en vrou) met die diere het in Noag se Ark
ingeklim. Na ‘n jaar was dit droog genoeg vir die lewende wesens en die
Adamiete om die Ark te verlaat. Strategies het YHUH die Ark geplaas, want
daarvandaan kon die aarde weereens gevul word. satan, wat van die stof van
die aarde moet lewe (m.a.w. Adamiete), kom met volle mag deur Nimrod en
Semiramis wat sy ma was en later sy vrou geword het.
Deur hom kom toe die verskillende tale wat verskillende volkere laat
ontstaan het. Die man en vrou skepping het dadelik Oos beweeg (dis waar
jou geel bevolkinge woonagtig is, Indiërs, Chinese en Japannese). Die
mensagtig dier het na Afrika gegaan (Job.24) (Swart volkere, Kussiete). Die
Adamiet het opgebreek en het Noord beweeg, (Rusland) Wes beweeg,
(Europa)Suid en Suidwes (Palestina of meer bekend Israel).
YHUH kom na Abram na die land Ur van die Chaldeërs (Babilon) Oos van
die beloofde land. YHUH neem Abram soos Adam eenkant en stel hom apart
weg van die andere. Weereens bedroef hulle Hom en YHUH verstrooi hulle.
YHUH kom toe as Losser (YHUH - SHA) vir die Adamiete toe wat Hy so
innig lief het en kom sterf vir hulle wat aan Hom behoort. So gee YAHUSHA
{YHUH – SHA} ons die laaste kans om die doodstraf wat aan satan en sy
navolgers behoort Los te maak, weg en apart van hulle.
Onthou vir die anderskleurige volkere is die son maan en sterre gegee, maar
sy uitverkore behoort net aan Hom.
Halleluja!!

