414.
Eseg. 24:1 En in die negende jaar, [nege beteken, Einde aanduiding] in die
tiende maand, [ Januarie] op die tiende van die maand, [28 st] het die woord
van YHUH tot my gekom en gesê :2 Mensekind, skrywe vir jou die naam
van die dag, [Sabbat dag] van hierdie selfde dag, op. Die koning van Babel
[satan] het hom hierdie selfde dag op Jerusalem gewerp. :3 En dra aan die
wederstrewige huis [al 12 stamme] ‘n gelykenis voor en sê vir hulle: So
spreek YHUH van dié Leërskare: Sit die pot op, sit dit op, [twee maal die
opdrag dat manne in gebed, die reines moet begin om te bid] en gooi ook
water daarin. [Gee vir hulle openbaringe] [Jer.1:13] :4 Sit sy stukke almal
daarin, al die goeie stukke, die boud en die blad; maak dit vol met die beste
bene [laat niemand agterweë, laat al die gehoorsaam uitverkore bymekaar
kom]. :5 Neem die beste van die kleinvee,[bring die wyses van jou nageslag]
en ook ‘n stapel hout daaronder; laat dit sterk opborrel; [laat hulle begin om
te bid sodat die vuil skuim {satan} en gemors los kook van die vleis en been.
Laat dit wat hulle weerhou het van YHUH, van hulle skei.] ook moet die bene
daarin kook. [Laat dit weer toe dat been van My Been en vlees van My Vlees
na vore tree] :6 Daarom, so sê YHUH van die Leërskare: Wee die bloed stad,
[12 uitverkore biologiese seuns wat deelagtig is aan een Bloed] die pot waar
roes in is en waarvan die roes nie afgegaan het nie [tussen die wat in gebed
is, is die wat vals gebede doen]. Haal stuk vir stuk daaruit; geen lot is daaroor
gewerp nie [Haal uit die uitverkore een, dié wat se gebed nie vals is nie, want
hulle is nou skoon gemaak, geen oordeel sal hom tref nie]. :7 Want die stad
se bloed is binne-in hom; [Hulle Skepper se Bloed is binne in hulle] op ‘n
kaal rots het hy dit neergesit; [Hy het dit aan die wêreld geopenbaar] hy het
dit nie op die grond uitgegooi om dit met stof te bedek nie. [So is ook die
skandes van {satan’s werkers} hulle idole, hulle Wetsoortredinge nie bedek
nie. :8 Om grimmigheid te verwek, om wraak te neem, het Ek sy bloed op ‘n
kaal rots neergesit, [in die openbaar sodat almal dit kan aanskou] dat dit nie
toegemaak sou word nie. [Die bloed van die uitverkore getuig teen sy
teenstander soos Abel se bloed teen Kain of Sagaria en die vals profete soos
YAHUSHA se bloed teen die sataniste]. :9 Daarom, so sê YHUH van die
Leërskare: Wee die bloedstad! [uitverkorenes] Ék sal ook die houtstapel
groot maak [groot geklaag sal dit wees]. :10 Dra baie hout aan, [bring die
mense] steek die vuur aan, [begin met gebed] maak gaar die vleis [laat die
wat bid opreg wees] en roer die sous [bring beskuldigings in] en laat die bene
braai [laat daar 'n skeiding kom]. :11 En laat dit leeg op sy kole staan, [as al
die uitverkore bedienaars uit is] dat dit warm kan word en sy koper kan gloei
en sy onreinheid [gode aanbidders, hoereerders, boosaards] kan smelt in
hom—sy roes [verbastering] verteer kan word. :12 Dit het My [YHUH] met
moeite oorlaai, [onnodige sorge] en sy baie roes [baie satan’s werkers] gaan
nie van hom af nie. Sy roes moet die vuur in! [Daar is geen wegkom kans vir
die skuim nie, daar is 'n eindtyd datum bepaal deur YHUH]

415.
Eseg. 24:13 Oor jou [12 uitverkore seuns] skandelike onreinheid, [sport god,
afgode, seks, vuil boeke, hoereer tussen verskillende gelowe, politieke
verdeeldheid, nagklubs, partytjies, drank, rook, vuil taal, ens.] omdat Ek jou
gereinig het en jy nie rein geword het van jou onreinheid nie, [reinheid kom
van YAHUSHA ] sal jy nie meer rein word totdat Ek my grimmigheid teen
jou tot rus gebring het nie. [dit wat tans gebeur in Suid Afrika is om die volk
rein te kry voor YHUH]. :14 Ek, YHUH, het dit gespreek; dit kom, en Ek sal
dit doen; Ek sal nie ophou nie en sal nie verskoon of berou hê nie; volgens
jou wandel en jou handelinge sal hulle jou oordeel, spreek YHUH van dié
Leërskare. :15 Vêrder het die woord van YHUH tot my gekom en gesê: :16
Mensekind, kyk, Ek neem die lus van jou oë van jou af weg [Dit wat jy tans
sien rondom jou is so alledaags dat jy jou {hulle} nie veel steur daaraan nie,
want skaars het dit gebeur, speel hulle steeds sport en besoek nog steeds die
bordeel en gaan nog steeds kerke toe ens.] deur ‘n sware slag; [slagting onder
die volk] nogtans mag jy nie rouklaag of ween nie, en jou trane mag nie kom
nie. [Ons oë is toegemaak deur YHUH weens ons en hulle Wetsoortredinge.]
:17 Sug in stilte; oor die dooies mag jy geen rou bedryf nie; bind jou hoof
doek vir jou om en trek jou skoene aan jou voete; jy mag ook die baard nie
bedek nie en die brood wat die mense bring, nie eet nie. [Die wat werk onder
die volk {boodskap draers} mag in hulleself berou hê, maar nie met die volk
nie. Lev.21:1.] :18 Toe het ek die môre met die mense gespreek, en die aand
het my vrou gesterwe; [die vrou wat sterf is die volk van YHUH] en ek het die
volgende môre gedoen soos dit my beveel was. :19 En die mense het vir my
gesê: Sal u ons nie te kenne gee wat dit vir ons beteken dat u so maak nie?
Hier is my beskeie betekenis: Die "negende maand" beteken einde
aanduiding en 28 Januarie 201‘1’ die gebed tydperk sal wees en 21 Maart
201‘1’ die begin van die einde sal wees. Daar sal ‘n amptelike skeidings proses
begin regoor die wêreld heen. Die laaste 7 jaar van Daniël sal amptelik begin
vanaf 21 Maart 201‘1’. Die uitverkore sal bymekaar gevoeg word tot
beskerming waarvan die verbaster en liberaal gesinde uitgeroei sal word. Vir
drie en ‘n half jaar gaan die wêreld gebuk gaan onder die mag van die Jode
en die Roomse geloof [behalwe in Suid Afrika]. Die sewe plae gaan die
wêreld tref vir daardie drie en ‘n half jaar en die uitverkore wat tussen die
wêreldling woon sal vlug na die suide van Afrika toe. Die laaste drie en ‘n half
jaar sal YHUH amptelik die wat uit die pot gehaal was beskerm tot die laaste
basuin geblaas word. (Sien die beskerming as die waarheids openbaringe.
Daar gaan regoor die wêreld allerhande openbaringe deurgegee word. Baie
interessante en onbekende geheime sal openbaar word. Al satan se geheime
en organisasies sal openbaar word. Baie kan mekaar waarsku wat lei tot die
verderf. Die geldmag se heerskappy sal gebreek wees, want verleiding en
verdoeseling deur hulle sal openbaar word).
Bedink dit.

