135.
Wat staan my te doen oor die dood?
Hierdie en ook baie ander vrae het die volk daar buite en weerhou hulle
hulself om in te skakel by die koninkryk van VADER.
1)Voor ‘n sterfte:
Wat belangrik is, is om voor enige sterftes na ‘n Begrafnisonderneming te
soek wat geskik sal wees om jou en jou mense te kan begrawe. Ondervra
hulle en kyk of hulle net blankes begrawe ( jy wil mos nie hê dat jou familie
in dieselfde bewaring kamer moet lê nie). Koop voor die tyd grond in die
munisipale Begraafplaas om te verseker daar lê nie ‘n Kussiet langs jou
mense nie. Vind uit tussen jou Israel broers of hulle nie ‘n familie
begraafplaas het en moontlik groot genoeg grond het om jou en jou mense te
akkommodeer nie.
2)Met die afsterwe van ‘n familielid of ‘n Israel broer:
Die dag met sterwe, moet ‘n geregistreerde dokter dadelik gebel word sodat
hy die gestorwene as dood kan verklaar en die dokter moet dan die SAP.
verwittig sodat ‘n doodsertifikaat uitgereik kan word (dit kan alles binne ‘n
dag gedoen word).
Onmiddellik daarna moet ‘n Begrafnisonderneming geskakel word sodat die
lyk verwyder kan word en die afgestorwene besorg en gekis kan word deur
hulle lyk versorger.
Die instansie wat befonds was vir die afgestorwene moet geskakel word sodat
hulle die hele onderneming kan laat vlot loop, deurdat jy hulle in kontak laat
kom met die ondernemer.
3)Na ‘n sterfte :
Na die prosedure soos uitgelê in 1 tot 3 bo moet dadelik besluit geneem word
waar die diens gehou moet word (nie in ‘n kerk wat verbonde is aan ‘n
geregistreerde groep nie). Die diens kan by ‘n huis of by die graf gehou word
deur enige Israel broer wat sterk genoeg is om dit te behartig (dit is beter om
die diens en die aards bestel saam te doen by die graf, want dan rek jy nie
die begrafnis lank uit nie). Die bymekaarkom punt is waar die diens gehou
moet word en waarvandaan die stoet moet beweeg na die graf.
Ons gebruik nie ‘n seskantige kis nie, maar ‘n reghoekige.
Ons het net vier handvatsels vir vier draers aan die kis (Daar stap wel
agterna ‘n vyfde hulp draer saam indien hy benodig word)
Ons grawe die gat in enige rigting wat gepas is vir die area, want ons is nie
met die son gepla nie (Sonaanbidders wil vir die son kyk as hulle in ‘n kis lê)
Ons grawe die gat bietjie dieper as sesvoet ses.
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Reël met die grafsteenmaker dat daar geen okkultisme goed soos son, maan
of sterre daarop mag verskyn nie (Ster is die geboorte en die Kruis is die
dood en dit alles vergelyk jou met Mohammed).
Baie belangrik.
Jy mag nie jou of jou naaste veras nie!, want:
Gen 3:19 In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer
na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy
terugkeer. Jos. 7:15,25 En hy wat in besit van die bangoed aangewys is,
moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat
hy die verbond van YHUH oortree en ‘n skanddaad in Israel begaan het.
:25 En Josua het gesê: Hoe het jy ons in die ongeluk gestort! YHUH sal jou
vandag in die ongeluk stort! Daarop het die hele Israel hom gestenig, en
hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. 2 Kon.23:6 En
hy het die Asjéra uit die huis van YHUH buitekant Jerusalem uitgebring na
die spruit Kidron en dit by die spruit Kidron verbrand en dit tot stof
vermaal en sy stof gegooi op die algemene begraafplaas. 2 Kron. 28:3 Hy
het self ook offer rook in die dal van die seun van Hinnom laat opgaan en sy
seuns met vuur verbrand, volgens die gruwels van die nasies wat YHUH
voor die kinders van Israel uit verdryf het. 34:5 En die beendere van die
priesters het hy op hulle altare verbrand en Juda en Jerusalem gereinig.
Jer. 7:30,31 Want die kinders van Juda het gedoen wat verkeerd is in my
oë, spreek YHUH. Hulle het hul verfoeisels gesit in die huis waaroor My
Naam uitgeroep is, om dit te verontreinig. :31 En hulle het die hoogtes van
Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en
hulle dogters met vuur te verbrand—iets wat Ek nie beveel het nie en in my
hart nie opgekom het nie. 2 Kon.23:16-18 En toe Josía hom omdraai, sien
hy die grafte wat daar op die berg was; en hy het die bene uit die grafte
laat haal en op die altaar verbrand en dit verontreinig, volgens die woord
van YHUH wat verkondig is deur die man van YHUH wat hierdie woorde
uitgeroep het. :17 Toe sê hy: Wat is dit vir ‘n grafsteen wat ek daar
sien?.....: Dit is die graf van die man van YHUH ....... :18 Daarop sê hy:
Laat hom met rus, laat niemand sy bene verroer nie. En hulle het sy bene
met die bene van die profeet wat uit Samaría gekom het, met rus gelaat.
Laat jou mense in hulle rus ingaan op die regte manier. Laat daar ‘n ereplek
in die aarde wees vanwaar ons vanaf kom. Van stof is jy en tot stof moet jy,
nie stof tot as nie! As jy nie deel uitmaak van die stof van die aarde nie kan jy
nie deel wees van die uitverkorenes nie.
Bedink dit.

