407.
Esegiël 38 & 39.
Eseg. 38:2 Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog.
Onmiddellik kom dit op, maar wie is Gog en Magog en al die ander
benaming, wat Esegiël van YHUH ontvang het, en waaroor gaan dit nou
eintlik? Wat opvallend is, is dat Gog uit Magog is. Magog is ‘n bergreeks in
Indië; dus alles wat uit Indië gaan spruit wat die wêreld gaan teister.
Die Skrif gee ons al die antwoorde, want duidelik staan daar dat hulle van die
ooste en van die noorde af is (oos en noord van Israel), m.a.w. ons praat van
Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, en self “Christendom” Ieder en elk van die
genoemde gelowe het in hulle leerstellinge ‘n skepper – god en ‘n profeet
[gesalfde] verwagting. So het hulle ook almal groot leiers (profete) gehad wat
hulle eer en respekteer [soos die van die Israeliete] .
Waarom die vergelykinge met ons?
Die werklike ontstaan van die gelyksoortige aanbidding het by Nimrod,
Semiramis en Tammus begin. YHUH het die verskillende tale gegee toe hulle
besig was met die bou van die toring van Babel. Soos ons weet het YHUH
hulle taal verwar sodat hulle kon stop met hulle sotheid. Almal het toe nog in
daardie stadium in die omgewing gewoon, maar toe die taal verskil intree het
elkeen wat sy nuwe taal praat opgepak en getrek. Tog het dieselfde
aanbidding saam met ieder en elk gegaan, m.a.w. toe hulle nie die volgende
een kon verstaan nie, het hy nou sy gode in sy nuwe taal aanbid. Ieder en elk
van hulle het ‘n vader (Nimrod, Brahma, Gautama) seun (Tammus, Vishnu,
Maitreya) en gees (Semiramis, Siva) ens. gehad en bly aanbid.
‘n Vinnige kyk na die hoeveelheid van die verwarde groepe en hulle geloof
navolgers.
Islam =1.4 biljoen; Hindoeïsme= 0.8 biljoen; Boeddhisme = 1.5 biljoen
Christene 2 biljoen, Voorvader gees aanbidders = 1 biljoen en Ateïsme en
ander gelowe = 1.4 biljoen dit sluit die Judaïsme in wat nie meer is as 500
duisend nie.
Die tyd wat die gelowe ontstaan het is soos volg:
v.M.
± 2000

± 1750

± 500

‘Judaïsme’ Hindoeïsme Boeddhisme

n.M.
0

± 33

± 55

± 570

Folter Christendom Islam

408.
Vanaf Adam deur Noag, Sem, Abraham, Isak, Jakob en die 12 seuns was daar
vir Israel geen geloof sentrum of organisasie [kerk] nie, maar al die ander
volkere het oor die jare ‘n sentrum of organisasie opgerig. Soos gesê: vanaf
die skepping van die mens was daar tot en met vandag geen opdrag van
YHUH dat Sy uitverkore volk na ‘n kerk moes gaan nie. Voor YHUH - SHA
se besoek op aarde moes Israel net geglo en gewandel het volgens die
Levitiese orde wat daar gestel was deur YHUH.
Israel moes gehou het by Sy Wet en Verordeninge wat vir ons gegee was en
so ook die opdragte wat YHUH - SHA ons gegee het. Hy het nie gesê dat ons
nou na kerke [Kirke = Surs = Sursie] of predikers moet gaan en luister wat
hulle ons moet leer wat in die Skrif staan nie. 1 Joh. 2:27
Die Jode (addergeslag) was eerste op die lys om die uitverkore volk te mislei
soos die Christendom [dom] wat hulle ontstaan in Paulus era gekry het ± 55
nM. Die vraag wat gevra kan word is hoekom die ander gelowe se geloof nog
steeds bestaan het, is redelik voor die hand liggend. “Hindoeïsme” Daar is
nie een geloof op aarde wat nie ‘n lering of ‘n afbeelding by hulle ontvang het
nie. Vat net die Swastika, bv. satan, het die opdrag gekry in die Tuin van
Eden: “van die stof van die aarde sal jy leef” [Gen 2:7 Toe het ons Skepper
Adam geformeer (H120 'âdâm) uit die stof (H6083‛âphâr ) van die grond
(H127 'ădâmâh ) van die aarde]. Slegs die blanke Adamiet is die stof van die
aarde, daarom die kopiëring van die blanke Israelitiese beginsels, bestaan,
Wette en Verordinering op aarde. Al die genoemde gelowe het in die plek van
‘VADER’ ‘n god; in die plek van YAHUSHA Sy Seun ‘n god; en in die plek van
Sy Rein Gees ‘n god, m.a.w. Anti = in die plek van!
Net ‘n vinnige kykie na die Wêreld Raad van Kerke (WRK, satan se slaap
kussing of moet ek sê die Jode s’n).
Die WRK wat ‘n Christelike organisasies is skenk geld in VSA $ aan sodanige
“bevrydingsbewegings”as volg:
"African National Congress" (ANC)...................................... $ 110 000
"Pan African Congress of Azania" (PAC)................................$ 35 000
"South West African Peoples Organization" (SWAPO)......... $ 115 000
"South African Congress of Trade Unions" (SACTU)............. $ 10 000
So is daar nog tientalle ander organisasies reg oor die wêreld wat geld
ontvang van die WRK om die ware Israel volk dood te maak. Ek moet ook sê
dat die WRK ook net een van die vele organisasies is wat gebruik word deur
die oeroue Joodse geloof.
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Die Jode het geleer en gesteel by die Indiërs [die dier] wat ook satan saad is,
wat baie mag en geld het. Hulle wat die vrou “Christendom” is gaan afgegooi
word, want hy het haar nie meer nodig nie. Hy gaan die Christendom vertrap
met Islam en Hindoeïsme wat deels uitmaak van die dier. Rooms-Katolieke
‘Christene’ was die wat op die dier gery het, maar nou gaan die dier (Jode) na
vore kom. Die hoer wat deels uitmaak van verleide Israeliete (Dominees,
Pastore, ou en nuwe Apostels, Priesters, ens) is Adam saad, en die Jode met
Islam en Hindoese is satan saad. Israel is die vrou en bruid van YHUH,
waarvan dié Bruidegom kort-kort die Jode uitgewys het as die addergeslag
(die dier). (My waarskuwing aan die Christine is; kom uit haar uit, want
die dier gaan julle vertrap. Kom onder die vaandel van YAHUSHA. Kom
onder Sy Bloed beskerming).
Luister nou mooi volk van YHUH; satan hou al die wit volkere op aarde besig
met ondersoeke na die “Antichris” en hy bly hulle in ‘n verkeerde rigting
stuur. Hy hou julle besig om te soek na die “dier” en slinger na links en na
regs om hulle op ‘n dwaalspoor te bring.
Hindoeïsme is die nes vir sy kinders. Kyk na die vlag van die Jode waar twee
driehoeke oormekaar lê, dit kom uit Hindoeïsme, die maan en die ster is
Hindoeïsme, die ma en kind, die p en X, Kundalini, Yoga is alles Hindoeïsme
Nou die kinders van Ismael en die Jode lyk soos volg.
1) Die Jood of Indiërs het nog nooit iets geskep of uitgevind soos die Israeliet
nie.
2) Die Jood of Indiërs was en is die grootste verleiers in die gees en vleeslike
wêreld.
3) Die Jood of Indiërs weet dat hulle die wit Israeliet moet dood maak om
sodoende strydloos te regeer.
4) Die Jood of Indiërs gebruik geslagsgemeenskap as deel van hulle geloof.
(die ritueel het in die tuin van Eden sy ontstaan gekry waarvan seks ‘n
voorwerp van aanbidding in al die heidense godsdienste geword het).
5) Die Jood of Indiërs gee deur dat satan is net ‘n bose gedagte in die
verstand en YAHUSHA is slegs ‘n goeie gedagte. Beide is ‘n illusie.
Wat is nou werklik aan die gebeure? Maklik, die Jode (satan saad/ Draak) is
van die begin van tyd besig met sy aanvalle op die Adamiete. satan het
besluit dat hy ‘n geloof moet stig in die jaar 2000 v.M.(Judaïsme). Hy weet
die straf wat hy ontvang het was: “jy sal van die stof van die aarde lewe”
Hy moet van ons lewe [eet]. (Gen.3:14) Hy steel van die Adamiete hulle
geloofsoortuigings en maak dit syne. Hy het tot ‘n sekere mate sy doel daarin
geslaag weens die feit dat die Israel volk kort-kort afvallig geword het.
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Hy verander sy taktiek en begeester die heidene in dieselfde
geloofsoortuigings (Hindoeïsme in 1750 v.M) . Met jare wat verloop en met
min sukses besluit satan om die heidense gode nog meer aantrekliker te
maak met Boeddhisme. satan soos tevore het beperkte sukses (Wat onthou
moet word is dat satan die suiwer saad dood wil maak en hy kan dit slegs
regkry deur verbastering). YAHUSHA het gekom en satan se strategie
geopenbaar en sy saad lyn geopenbaar en uitgewys (Matt.3:7;12:34).
satan was boos (1 Pet 5:18) en het sy strategie weer verander, maar die keer
verly hy nie die Israeliete (uitverkore 12 stamme) dat hulle moet oorkom en
wegstap van YHUH na hom toe nie, nee, hy stap oor na die Israeliete en werk
nou onder en tussen hulle. Hy begin ‘n nuwe geloof “Christendom” in die
jaar 55 n.M. Hy begin dadelik allegorie wat so naby is aan die Israeliete sin
dat hulle die verskille nie kon raakgesien het nie. (Matt.24:4) ( voor die
Christelike geloof het YHUH self Sy volk gestraf en so ook hulle in guns
aangesien, maar na die ontstaan van die Christelike geloof het satan
daardie posisie oorgeneem. Hy het met mag onder die Israel volk ingeklim.
Hy het hulle gemoor en hulle geloof verduister. Miljoene “Christene” wat
uitgemoor was deur Christene in die donker eeue.!!! Rooms-Katolieke en
haar susters ja).
satan het gesien dat met onophoudelike veldslae en verleidings daar ‘n sterk
weerstand is in baie van die Israeliete wat hy nie kon beïnvloed of dood kon
maak nie. satan het gesien dat hy met ‘n volgende strategie moes begin.
Terwyl hy besig was met die slagting onder die uitverkorenes het hy weer
begin werk onder die heidense volke. Hy stig toe nog ‘n geloof (Arabiere) in
die jaar 570 n.M met die naam Islam. Islam is in der waarheid nie ‘n geloof
nie, maar eerder ‘n lewenstyl [soos die Jodedom]. Islam beteken
onderworpenheid aan die wil en woorde van Allah, wat nie die Israeliete se
Skepper is nie [soos deur hulleself erken word]. Hulle is een van die
militante vleuels van satan.
Wat ook nou gesien moet word is dat die geel volkere wat oraloor in die
wêreld emigreer, die wêreld se hoogste geboortesyfer het (8 kinders per
gesin). Met hulle tuislande se olie rykdomme word die gesinne onderhou,
m.a.w. oor ‘n klop jare sit die land, wat hulle toegelaat het, met ‘n probleem
wat in hulle midde groot geword het [kultuur, skoolleerling, ens.].
Suid-Afrika [soos die wêreld] is ‘n teiken vir satan, daarom die vinnige
uitbreiding van Judaïsme, Hindoeïsme en Islam. Tussen die blanke volkere
sit ons met verskillende kulture en volkere waarvan die een die ander nie kan
verdra nie [behalwe die Christene, want hulle doelstellings is dieselfde as die
Rooms-Katoliek nl: ‘almal is welkom’].
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Kom ons kyk na Halaal kos produkte.
Volgens die Skrifte mag Israeliete nie kosse eet wat aan ander gode geoffer is
en wat deur die nie - Israelitiese priesters [met hulle gelowe] in rituele
ingebring is nie. Om openlik met hierdie gebruike geassosieer te word, is om
geestelik besoedel te raak. Voedsel wat aan Allah [van die Koran] geoffer of
toegewy en met die Halaal - teken gemerk is, behoort nie deur Israeliete
geëet te word nie omdat Islam se god nie die Opperhoof van die Skrifte is nie.
Paulus verwar ook die mens om te sê “Eet alles wat in die slaghuis verkoop
word sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete” 1 Kor. 10:25;
kyk ook v. 27,28).
Die Halaal teken dui aan dat die voedsel aan Allah opgedra is. Moslem
priesters wat teenwoordig is waar sulke voedsel voorberei word, roep uit:
“Allah is god en daar is geen ander nie!”
Hierna kan die produkte met die Halaal-teken gemerk en bemark word. Die
uitdrukking Halaal beteken dat iets volgens sharia-wette Toelaatbaar is.
Die simbool van die sekelmaan en ster, saam met die woord Halaal, word
gebruik om aan te toon dat: (a) in die geval van vleis, die diere op ‘n
voorgeskrewe manier geslag is; (b) die afwesigheid van alkohol in die
produk; en (c) die afwesigheid van enige bestanddele van varke in die produk
is.
Wat belangrik is, is dat die stellings en aanvalle van beide kante die ware
Israeliete oor die hoof sien.
Slotsom;
(a) satan gebruik sy eie saad op aarde om die Suiwer saad tot niet te maak,
m.a.w. die addergeslag of die draak. Gedeeltelike sukses is onvoldoende
vir hulle, want satan weet sy tyd raak min.
b) Hy gebruik en verly die Suiwer saad dat hulle mekaar tot ‘n val moet
bring. Hy plaas die hoer vrou (Christendom) op sy rug en doen gelate soos
sy begeer.
c) Die Jode (satan saad) wat die aardse koninkryke besit en ontelbare aardse
skatte het die vrou (verleidende Israeliete) vir ‘n tydperk op sy rug
toegelaat.
d) Die dier (geldmag) gooi die vrou van sy rug af en vertrap haar. Oral oor
die wêreld maak Christelike kerke toe en word besighede of een of ander
geldmaak sentrum.
e) satan gebruik nou weer sy eie saad om die wêreld syne te maak. Hetsy
Judaïsme, Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam is vol geld en besit feitlik die
hele aarde. In die begin was daar nie geld nie en so was die aardse
besittings nie regtig van spraak nie, veral teenoor YHUH se uitverkorenes
nie, maar nou is dit ter sprake.
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f) satan saad se doel is, volle beheer oor die koop en verkoop van alle dinge.
Hetsy vaste eiendom of roerende bates; enige voedsel of dranke; hy dwing
die aardbol om te doen wat hy sê (wêreld heerskappy, een god een geld
een taal).
Al wat ek nog moet sê is: kom uit haar uit my volk. Kom uit die Christendom
uit wat satan gestig en gebruik. Dit is ‘n duistere geloof wat satan gebruik.
Breek weg van die aards besittings soos van ouds, want satan gaan jou
daardeur laat struikel. Verkoop alles wat jy het aan YHUH en ontvang
daardie beskerming van Hom [Aan YHUH moet dit verkoop word nie aan die
mens nie, m.a.w. geestelik].
Ons leef in ‘n tyd van openbaringe en laat dit jou ook geval tot daardie
openbaringe. Ons vertroosting lê in die Skrifte, o.a. Eseg. 38:21 (En Ek sal
die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek YHUH van die
Leërskare ; die swaard van die een sal teen die ander wees (every man's
sword shall be against his brother).
39:11 En in dié dag sal Ek aan Gog ‘n plek gee waar ‘n graf sal wees in
Israel, die dal van die trekkers aan die oostekant van die see, en dit sal vir
die deurtrekkers die pad toemaak; en daar sal hulle Gog begrawe en sy hele
menigte en dit noem: Die dal van Gog se menigte, m.a.w. YHUH self sal
skoonmaak. Ons het oor die jare te klein en nietig geword om op te staan,
weens ons afvalligheid, maar YHUH bevestig in Eseg.39:29 En Ek sal my
aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat Ek My Gees oor die huis van
Israel uitgegiet het, spreek YHUH van die Leërskare, m.a.w. Hy sal na ons
omsien. Jes. 14:22 So sal Ek dan teen hulle opstaan, spreek YHUH van die
leërskare, en van Babel uitroei die naam en die oorblyfsel, kroos en
nageslag, spreek YHUH. Matt. 11:28 Kom na My toe, almal wat vermoeid
en belas is, en Ek sal julle rus gee. Joh 7:33 Toe sê YAHUSHA vir hulle: Nog
‘n klein tydjie is Ek by julle, en Ek gaan na Hom wat My gestuur het. Joh
13:33 My kinders, nog ‘n klein tydjie is Ek by julle. Julle sal My soek, en
soos Ek vir die Jode gesê het: Waar Ek heengaan, kan julle nie kom nie—so
sê Ek nou ook vir julle.
Open. 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle
wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou
bedryf; ja,
Bedink al die dinge.

