233.
Pasga
Om die Pasga te bepaal moet daar eers na sekere feite gekyk word, want die
slang geslag is slu en verduister die waarheid vir die uitverkore.
In die Skrif wat ons het is daar twee kalenders te vind, nl: die son en die
maankalender; dan kry jy buite die Skrif ook andere soos die een wat tans
gebruik word, die Romeinse Gregoriaanse een.
Almal kyk na die aarde en die hemelliggame om tyd en tye te bepaal en om
sodoende hulle kalender daarvolgens deur te gee.
Kom ons kyk eers deur ‘n klompie vrae sodat ons ook by ‘n antwoord kan
kom.
a) Wat is die eerste maand van die jaar se naam? Abib; Nisan of Januarie!
b) Die ligte van Gen.1:14, wat was dit?
c) Waarmee sal die dag, maand, jaar en feeste bepaal en onderskei word?
d) As Abib die eerste maand van die jaar is, in watter seisoen val dit?
e) Watter maand en seisoen is dié Gesalfde gefolter?
f) Watter Pasga het dié Gesalfde geëet voor Sy dood?
a=) Ex.12:2; 13:4 ; Deut.16:1 sê duidelik Abib, want in die Pentateug (5 boeke
van Moses wat die Wet bevat) staan dit geskrywe: die maand sal die begin
van die maande wees.
b=) YHUH sê in Gen.1:14 laat daar ligte wees wat lig gee. Al wat kan lig gee is
die Son en sterre en nie die maan nie, want hy reflekteer net lig.
c=) YHUH sê: ..om skeiding te maak tussen dag en die nag; en laat (die son
en die sterre) hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as
jare. Wat by ‘n mens opkom is dat maande kort, maar lees mooi, daar staan
“tekens”. Die sterre wys vir ons die maande in die sogenaamde Zodiac. Daar
is 12 verskillende sterretekens in die hemelruim waarvan die dag- en
nagewening (equinox) van die seisoene bepaal kan word.
d=) Abib is die reënseisoen KJV Jool.2:23 ...rain in the first month.
1 Kron.12:15 staan dat die Jordaan rivier sy walle oorstroom het in die eerste
maand, en dit gebeur slegs in die lente reëns.
e=) In die maand Abib, want Hy was die Paas Lam. Deut.16:1; Jes.53:7;
Joh.1:29; Hand.8:32; Open.5:8.
f=) Om die Pasga maal van YAHUSHA uit te wys as die regte een moet ons
na die volgende kyk; Merkurius, Mars en die ander planete wentel almal bo
die Aarde waarvan die Son en maan die naaste aan die Aarde beweeg.
Merkurius vat 88 dae om sy baan om die Aarde te voltooi. Mars vat 687 dae
en die Son vat 365 ¼ dae om hulle bane om die Aarde te voltooi.
Om die Aarde

Om die Aarde

Om die Aarde

Aarde
Son 365 ¼dae

Skets (a)

Maan
Merkurius

88 dae

28 dae

Mars 687 dae

234.
Die son soos die maan wentel in sy eie baan om die aarde. Die aarde staan
vas op sy pilare met geen beweging nie (Ps.75:3; Job.9:5-10). Die Son en
Maan wentel bo die Aarde om die magnetiese punt op die Aarde. Die Son se
baan is so uitgelê dat dit seisoene op die Aarde gee. Die aarde is verdeel in
daardie bane van die Son. Die senterpunt is die “Noorde” punt. Die vêrste
punt rondom die Noorde punt is die “Suide”. Die noordelike punt se seisoene
is die teenoorgestelde van die suidelike sin. Die eerste dag van ‘n jaar word
bepaal deur dag-nagewening (Dag-nagewening beteken gelykstaande).
Gedurende die dag-nagewening tyd is die ure van die dag gelykstaande as die
nag sin. Beide van hulle is 12 ure lank. In Ex.12:2 sê YHUH vir Moses:
Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet vir
julle die eerste van die maande van die jaar wees. 1 Abib is ‘n hoë

afgesonderde dag van die jaar, dit is die eerste dag van die jaar [Trompette /
Nuwejaar fees] wat die begin van alles is wat voorlê vir die jaar [Sabbat en
Sabbatte],m.a.w. die maand Abib (Maart/ April) is die eerste maand,
waarvan ons weet dat lente (soos bo bespreek was) begin. Om die dagnagewening te bepaal van ‘n jaar werk hulle op die hoogste punt van die son
[rondom 12 uur] en nie die maan nie. Die noordelike lente maand is tussen
20/21 ste Maart.
Dag-nagewening (Equinox)
Henog. 72 beskryf hy die Son en Seisoene.
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Nou dat ons weet hoe om by die eerste dag van die jaar uit te kom moet ons
nou die ure van die dag bepaal sodat ons ‘n onderskeid kan maak tussen dag
en nag. In Gen.1:19 staan: YHUH spreek en sê: laat daar wees, en dit was so;
en dit was aand en môre die eerste dag; tot die sewende dag. Let op dat
‘aand’ eerste was dan die môre en daarbenewens moet die aand eerste bepaal
word. Die dag-nagewening wys ons dat dit die beginpunt en eindpunt is van
die maande of die seisoene wat voorlê wat in die ‘aand’ begin het.

235.
In kort oor die ‘aand’ kwessie van Gen. 1 lees ons die gebed in Matt. 6:11 oor
die ‘brood’ en dan weer oor die kwartels en ‘Manna’ in Ex.16:13–15.
YAHUSHA leer ons in die gebed dat die brood die manna is wat ons vroeg in
die môre moet ontvang, maar as ons mooi lees in Ex.16 sal ons sien dat die
kwartels eerste gegee was as voedsel en dat hulle dit in die aand ontvang het.
Nie in die nag nie, want hulle moet dit vang en gaan braai of kook om te eet.
Dus die uitwysing dat die dag begin het op die aand wat na 12 uur die middag
moet wees, terwyl die son nog skyn, sodat hulle kon sien om te kan vang en
braai ens. Dit beteken dat aand van 12 tot 6 uur, en dan die volgende môre,
van 6 tot 12 uur ‘’n volle ligdag dag is.
Die 12 uur beginpunt is die beginpunt van die son se sonlyn (ewenaar)
beweging om die aarde (Henog.72). Die 1 st Abib (+ - 21 st Maart) begin om
12 uur op die horlosie onder. Soos ons weet het die mens vroeër met ‘n
sonhorlosie gewerk waarvan dit met grade gewerk het. Ons in die moderne
era het later bekend geword het met ure en minute. Die horlosie onder in
skets (c) is opgedeel in 30° seksies wat die omwenteling in 12 eweredige dele
in verdeel (12 dele = 12 maande (12 stamme).

Skets (c)
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YAHUSHA sterf
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Voormiddag

Son opkoms 9

Namiddag

90° 30°
3 Son sak
YAHUSHA in die graf voor sononder

YAHUSHA is in die ryk man se graf
vir 3 dae
oggend
nag
6
Die maankalender is vir die Jode waar geen son is nie. Die son Gregoriaanse
kalender [Rooms-Katoliek] is vir die Christendom (alleman) wat tog ook
werk vanaf 12 uur uit die nag wat sonder son is. Die Skrif kalender het nie
met die son of die maan te doen nie, tog deel die son van YHUH die dag en
die sterre die nag.

236.
In die beginjare op aarde het die profete grade soos Noag gebruik. In Gen.8
staan van dae en maande voordat die Ark kon geopen en verlaat kon word.
Noag wat slegs ‘n dag kon uitken soos YHUH dit deurgegee het (en dit was
aand en dit was môre) het so “aangeteken” 150 ÷ 5 = 30 dae,(AMP Skrif) 30
dae = een maand. Baie het verduidelikings hoekom die aarde voor die vloed
30 dae gehad het en na die vloed meer. Min wetend het hulle grade gebruik
en nie ure en min. nie. Skets (b en c) bo wys die grade wat die son beweeg om
die aarde, m.a.w. 12 uur = 0°; 2 uur = 30° ; 6 uur = 90°. Dit wys jou presies
waar die son se ligging is om die aarde. Die Profetiese jaar = 360°en nie 360
dae nie, m.a.w. 360° = 1 dag en 150 dae = 5 maande
VADER het presies geweet waarmee die slang geslag besig me was. Waar
hulle die tyd, grade, ure, min en feeste geassimileer het (Dan.7:25).
Ons gaan voort met die Pasga. Opdrag word gegee aan Moses in Egipte dat
die volk per gesin ‘n lam moet neem, slag, laat uitbloei, bloed verf, vuur
voorberei, die hele lam spitbraai, opeet en dan dit wat oorbly verbrand moet
word voor middernag. (Daar was nie elektrisiteit dat hulle maklik oor die
weg kon, kom nie). Volgens die slang geslag (met hulle maan kalender) moet
die lam se keel sononder gesny word. Dit is hoekom hulle so ernstig was dat
gefolterde manne van die pale moes afkom, want hulle gaan nou op hulle
beurt Pasga hou (Luk.22:1), m.a.w. hulle dag begin 6 ure later as die
Israeliete sin. As jy die donkerte moet dophou (soos die adders) elke aand sal
jy sien dat dit langer lig is in die somer, maar as jy die sonwyser neem sal die
son jou wys dat die aand of sonsondergang presies na 12 uur is, m.a.w. die
slang geslag se kalender moet kort-kort aangepas word waarvan Moses en
Noag s’n nooit hoef aangepas te word nie. Hetsy waar jy op die aarde is, die
tyd is altyd dieselfde van die son en nie die maan s’n nie.
Let nou mooi op na skets (d)

Skets (d)
Aand

Môre
Donker

Middernag

Son opkoms
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Lam word geslag

Die eersgeborenes sterf

(12-3)Bloed word geverf

(1-3) Die volk trek

(6-12) Lam word geëet en oorblyfsel word verbrand
[Die maankalender het sy ontstaan uit Babilon en daarbenewens die
verwarring].

237.
Son en Sterre aanwyser Gen.1:14
Nagwaak drie

Nagwaak twee

Nagwaak vier

Nagwaak een
30°

Sonsopkoms
Skets (e)

6 3 de uur

6 15 de uur Sonsondergang

9 6 de uur
3 12 de uur
12 9 de uur
Aand begin

Matt.20:3-6 / 27:45, 46 ; Joh.4:6 / 19:14 ; Hand.10:19 ; Mark.15:34
Al die Skrifverwysings bo sal jy lees van ure wat hulle gebruik het en dit moet
op skets (e) toegepas word dan kan jy maklik die tyd wat die slang geslag
uitken wat vir ons verduister was vir baie jare.
Bv. 3 de uur = 6 uur of 9 de uur = 12 uur, m.a.w. YAHUSHA het die pasga
lam om 12 uur (9 de uur) in gereedheid laat kry (Mark.14:12,16). YAHUSHA
het 3 uur (12 de uur) met Sy dissipels ingegaan om die maaltyd in eerbied te
geniet (Mark.14:17). YAHUSHA en Sy dissipels verlaat die huis en gaan na die
tuin Getsémané tussen 3 en 6 uur(12 en 11 de uur) (Mark.14:32)YAHUSHA
gaan bid in die eerste nagwaak (Mark.14:37-41). Om en by 6 uur, 8 uur en 10
uur). YAHUSHA word in gevangenskap veroordeel en aangehou.
(Mark.14:53 (11 uur) Petrus verloën dié Gesalfde in die laaste nagwaak.
(Mark.14:68 (5 tot 6 uur in die môre). YAHUSHA word na Petrus se geval na
Pilatus gevat (Mark.15:1(7 uur). YAHUSHA word gefolter (9 uur/6 de uur in
die môre (Mark.15:25). Die sesde uur kom duisternis tot die negende uur.
(Mark. 15:33, 34 (9 uur tot 12 uur) YAHUSHA sterf. (Mark.15:37) (12 uur)
Om vraag “f” af te sluit, wys die sketse, ons duidelik dat daar ‘n dag verkul is
tussen hulle pasga en dié Gesalfde sin. Eseg.43:8 sê duidelik dat daar ‘n
tweede pasga is, 1 Abib en 1 Nisan, waarvan 1 Nisan nie die ware Pasga is
nie. Die naam Nisan beteken, swewende maand en of ‘n draagbare,
omgekeerde, geïsoleerder struktuur (hut) (en omgekeerde orde).
In 2 Kon.17:30 lees ons van die slang saad se god en aanbidding: “Babel het
Sukkot–Benot gemaak” Sukkot is ‘n hut wat die Jode (voordat hulle in
Samaria ingetrek het) in bid, eet en hulle god aanroep tot vandag toe. Ons
wat die fees van die Tabernakel hou, rus en slaap net daarin - die
teenoorgestelde as hulle. Dit is verkeerdelik in die Skrifte vir ons oor vertaal
dat die volk dink dit moet hutte wees. Lees gerus die KJV. Lev.23:34;
Deut.16:13,16; Hos.12:9; Sag.14:16-19; Joh.7:2. Lees gerus 2 Kon.17 en jy sal
sien dat al die gemengde volke wat in Samaria ingetrek het, geleer was om
YHUH te erken, maar tog aangegaan het met hulle gode aanbidding.

238.
Die addergeslag het hul sukkotte (hutte) in die plek van (ANTIE) Israel se
tabernakels gebou. Ons bou ‘n skuiling van takke gemaak en dit dien as
bedekking. Hulle slaap nie in hulle “sukkot- benot” nie.
Doen gerus vêrdere ondersoek na die addergeslag se hutte fees en jy sal optel
dat hulle, hul fees die 15 de Abib hou en nie die 14 de nie. Hulle noem die 14
de dag, die dag van voorbereiding, vir hulle groot fees en nie Pasga nie.
[14 Abib]Aand Son sak

Middernag

Son opkoms Môre Skets (f)

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
{YAHUSHA sterf voor die 15 de Abib} Foltering
3 ure duisternis
Berei Pasga./ Eet Pasga./ In die tuin./ In gevangenis
Duidelik kan ons nou sien dat YAHUSHA die Pasga op die 14 dag gehou het
en die adders eers die volgende dag die 15de. YAHUSHA die Volmaakte Lam
het die volmaakte tyd daar gestel. As daar nou opgelet word teenoor die
oggend ure en die aand ure sal jy sien dat dit ‘n spieëlbeeld is. Net na 12 uur
sterf die lam vir Pasga en net voor 12 uur sterf dié “LAM” vir ons, en beide
was op die 14 de Abib. Sonder twyfel kan ons nou ons kalender daarvolgens
instel.
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Lees mooi: toe die Sabbat verby was het hulle speserye gaan koop en toeberei
en eers die volgende oggend na die graf gegaan Mark.16:1,2; Luk.24:1; Joh. 20:1
Matt.28:1. Eenmaal ‘n jaar is die Pasga, vier dit, want dit is belangrik.

239.
Die Verbond wat YAHUSHA met Sy dissipels op Pasga gesluit het kan deur
die jaar gehou word, maar nie Pasga nie [lees aan die onderkant om te
verstaan].

Die boonste grade(Sonwyser van Agas Jes. 38:8) soos gebruik was in die
Skrifte. Die onderste is die hedendaagse horlosie tyd.
(a) Let op dat daar 3 ure tussen die sonwyser en die horlosie tyd is.
(b) Die son begin op die eerste 30º op die sonwyser. As jy oplet sal jy sien
dat werk begin het op 30 º en tot 150º kon gegaan het, maar werk het op
120º gestaak, m.a.w. 0 tot 9 = 6 uur tot 3 uur. Hoekom? Omrede die wat na
werk huis toe moet loop en op pad moet hulle kos koop vir hulle en hulle
gesinne. Gevare van rowers en wilde diere was dan beperk. 3 uur later sal dit
dus donker wees.
(c) Interessant YHUH sê dat Sy Gees net 120 j (120º) in die mens sal wees of
120 Jubel jare wat 6000 jaar is. So kan jy baie uit die twee sketse uithaal.
Kom ons kyk na Josua.
Josua kry ‘n besoek van ‘n Engel met ‘n opdrag dat hy om Jerigo moet trek.
Met die opdrag kom sekerlik vrae, want dit lyk asof hulle op ‘n Sabbat die
stad moes inval, m.a.w. nou moet ons mooi lees wat daar in die Skrif staan,
anders gaan ons ‘n verkeerde interpretasie kry.

240.
Jos. 6:14 So het hulle dan op die tweede dag die stad een keer omgetrek;
daarna het hulle in die laer teruggekom. So het hulle ses dae lank gedoen.
Jos. 6:15 {And it came to pass} Maar op die sewende dag het hulle vroeg
klaargemaak toe die rooidag uitkom,{of the day} en die stad op dieselfde
manier sewe maal omgetrek; net maar dié dag het hulle die stad sewe maal
omgetrek. {King James skryf “of the day”, m.a.w. die vorige dag se môre}
Dag 1. S
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Ons werk met die sonwyser waarvan die vorige dag se 12 uur tot 6 uur die
volgende dag se 6 uur tot 12 uur ‘n dag siklus is van 12 ure (en dit was aand
en dit was môre; een volle dag), m.a.w. 12 ure Dag en 12 ure Nag = 24 uur.
Die 2 de dag bo het reeds om 12 uur die 1 st begin. As dit nie so is nie dan het
YHUH vir Josua op ‘n Sabbat laat veg wat ontoelaatbaar en teen YHUH se
Gebooie!
Josua ontvang ‘n opdrag dat hy die 1 st dag wat die 2 de van die maand is
(Sondag) een maal rondom Jerigo moes loop, en so moes hy doen vir 6 dae
lank. Op die 6 de se oggend [Die aand is reeds eenmaal geloop maar die
môre moes hulle sewe maal loop] moet hulle 7 maal om die stad loop. Kyk
nou hoe mooi val dit in plek. Na Sabbat 12 uur (m.a.w. die 1 st van die
maand wat pas verby was en oorgegaan het na die 2 de) stap hulle een
maal om die stad tot die 6 de van die maand (elke dag na 12 uur behalwe
die eerste en die laaste dag nie). Die 7 de van die maand wat die 6 de begin
het om 12 uur (Donderdag) moet hulle 7 maal omloop. Dit was feitlik nog
donker, m.a.w. so 5 uur die môre het hulle reeds begin om, om die stad te
stap, want hulle moes voor 12 uur klaar wees. Voor 12 uur val die mure van
Jerigo en die manne moet dan die stad inneem.
Voor 12 uur, die 6 de van die maand, (m.a.w. net toe die 7 de aangebreek
het) het die mure van Jerigo geval en Josua met sy manne val die stad
verower. Hulle het presies 6 ure ligdag gehad om daardie die stad te verower.
Baie sal vra: maar hoe kon hulle? In Jos. 6:20 staan: “en die volk het in die
stad geklim, elkeen reg voor hom uit”. Wat dit vir my sê is dat die stad
omsingel was. Jerigo was ± 1000 m x 300 m groot, maar was ‘n sterk
ommuurde stad. Jerigo was die deur tot die land Kanaän kan jy sê, wat
verower moes word en om al die ander volke in daardie streek skrik te maak
moes hulle Jerigo verower. Israel op hulle beurt het niks gehad om so ‘n stad
aan te val nie en daarom YHUH se hulp deur die mure te laat val.
Opsommend kan ek nou sê dat hulle 6 dae om die stad gestap het en die stad
omsingel het, want die stads oppervlak was klein, en dat hulle op die Sabbat
gerus het.

241.
Dit is ‘n 24 uur horlosie.
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Die tydwyser begin op “O” bo aan die horlosie; m.a.w. na 12 uur [ 12h00]
wanneer die middag begin.
1) Van 12 uur tot 6 uur gee dit vir jou 6 ure. [Aand, wat lig is]
2) Van 6 uur die aand tot 6 uur die môre gee dit vir jou 12 ure. [Nag]
3) Van 6 uur tot 12 uur gee dit vir jou 6 ure. [Môre, wat lig is]
6 ure + 6 ure = 12 ure Lig, en 12 ure Nag wat vir jou ‘n 24 ure dag gee.
Lig
Lig
Donker
En dit was Aand en dit was Môre die eerste dag, en YHUH het gesê: “dit was
goed”.
Mense jou Sabbat begin om 12 uur Vrydag tot 12 uur Saterdag. Ons is
kinders van die lig en nie van die nag nie! Kinders van die nag (Jode) doen
die Sabbat van sononder tot sononder. Daarom werk hulle met die maan wat
in die nag is, i.p.v. lig. Dit is hulle instelling nie ons sin nie!
[kyk na jou Moslems hulle weet wanneer die dag begin. Ons het ons Sede
wyser verloor, nie hulle nie]!
{Kry die traktaat: Hoekom ek Sabbat hou van 12 uur}

242.
Ns:.
Voete was op Pasga: Moet dit so wees! Waar kom dit vandaan en indien dit
gedoen moet word, hoe moet dit toegepas word? Wie ook al in die Skrif,
hetsy Ou of Nuwe Verbond, met VADER of Sy SEUN te doen gehad het moes
hulle hul skoene uittrek. Deurdat hulle dit moes doen, moet daar vir ons ‘n
lering [betekenis] in wees. So lees ons ook van voete wat gewas word by
verskillende geleenthede wat ook ‘n betekenis het soos die skoene. Laastens
is dit die hele liggaam wat gewas moet word.
In YAHUSHA se tyd [so ook voor Hom] was die “was van voete” ‘n algemene
verorden. Dit het ‘n uitdrukking gegee van respek, liefde, skoonheid en
gasvryheid. Water was gewoonlik voorsien vir besoekers sodat hulle hul eie
voete kon was en so het hulle ook reukolie ontvang. So, daagliks waar ‘n huis
betree was moes alleman voete was weens die stowwerige wêreld wat hulle in
geleef het. Die mense van daardie tyd het nie motorkarre, teerpaaie en
skoene soos ons gedra nie, maar “sand”–dale vir die stowwerige paaie. Dit
was dus belangrik dat voorbereiding en reiniging van ‘n persoon moes
plaasvind voordat hy die huis kon ingaan.
YAHUSHA wat 100% bewus was van die algemene higiëne [waar Hy en Sy
dissipels ook al ingegaan het by huise] wou dit geestelik deurgee aan Sy
dissipels. YAHUSHA het geweet dat die Afgesonderde Gees latent binne in
hulle is en moet nog ontwaak in hulle, maar YAHUSHA het ook geweet dat
dit moet wag tot en met hulle gereed is om dit te verstaan sodat hulle dit kan
ontvang. Die dissipels het kort – kort onder mekaar gemurmureer oor wie
die grootste sal wees in die hemel of wie nou eintlik langsaan YAHUSHA sal
sit, ens. Die een het die ander begin minag en daarom het YAHUSHA op die
laaste Pasga van die geleentheid gebruik gemaak om hulle ‘n groot finale
lering deur te gee. YAHUSHA vat ‘n kom en vul dit met water en neem ‘n
afdroog handdoek en begin Sy dissipels se voete te was. Petrus het
teengestribbel, maar toe kom die woorde van YAHUSHA : As Ek jou nie was
nie, het jy geen deel aan My nie. Met ‘n skok sê Petrus: nie net my voete nie,
maar ook my hande en my hoof. YAHUSHA sê toe vir hom: Hy wat gewas
is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal
rein...
Die boodskap is, Nederigheid! YHUH – SHA ons Koning en Priester was Sy
eenvoudige skepsels se voete. Die skepsel kan tog nie hoër as sy Skepper
wees nie!, maar tog het YAHUSHA dit gewas tot lering. Dit was die eerste
keer dat so ‘n daad wel plaasgevind het op ‘n Pasga, maar is definitief nie
deel van die ritueel om Pasga te hou nie. Ons het nie opdrag gekry om met
“Pasga fees” voete te was nie, inteendeel soos YAHUSHA dit noem:
“Hy wat gewas is”, m.a.w. aan die wat verkondig was van “VADER en
SEUN” en geglo het daarin is reeds gewas.

243.
Soos die ander uitspraak om deel te hê aan YAHUSHA het Hy self gesê:
“As Ek jou nie was nie.” As YAHUSHA jou nie was nie is alles tevergeefs!
Joh.15:3. Reinheid begin deur YAHUSHA te verkondig. Dié wat luister is
reeds rein in YAHUSHA. Al wat hulle nou kort is die wassing van YAHUSHA.
Sy dissipels moes van daardie uur af diens lewer en nie diens ontvang nie.
Van daardie uur moes hulle die nederige een wees.
YAHUSHA se “voete was” boodskap gaan om nederig te wees. Ja, ons moet
rein wees van kop tot tone vir VADER se Afgesonderde Gees {YAHUSHA}.
Hoe kan lig skyn as stof en vullis die lampglas verdof? Jy moet tog eers die
vullis verwyder. Hoe kan die boodskap uitgedra word as jy dit nie kan lees
nie?
Die voete boodskap is ‘n boodskap wat jy elke dag moet doen. Elke dag moet
jy rein wees sodat YHUH jou kan gebruik om ‘n volgende se voete te kan was.
‘n Onreine kan en mag nie voete was nie, maar tog kom elke Jan Raap en sy
maat om alleman se voete te was, “veral op Pasga”. Die Rooms-Katolieke en
die Jode is aan die voortou!
Die boodskap is YAHUSHA ! Om YAHUSHA te ontvang is “nederigheid”
baie belangrik. Ons moet nie dink dat uiterlike reinheid die innerlike ook
skoonmaak nie. Die voete is die deel van die liggaam wat jou mobiel maak,
m.a.w. hulle ly jou na YAHUSHA of na die hel! Dis hulle wat daagliks vervuil
word deur satans magte. Die “voete was” is vir jou ‘n daaglikse proses tot
voorbereiding, want buite lê die vuilheid en wag. Dit is belangrik dat ons
teenoor ‘n broer [se voete] nederig moet wees.
As jou voete nog nooit fisies gewas was deur ‘n broer van jou nie, is dit baie
belangrik om jou voete aan te bied om gewas te word [deur YAHUSHA] deur
‘n rein persoon [‘n kind van VADER] eenmaal in jou lewe, nie eenmaal in ‘n
jaar nie! Een maal het die dissipels dit ontvang van YAHUSHA in die 3 jaar
wat Hy met hulle gewandel het. In Matt.23:25 Wee julle, skrifgeleerdes en
Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die
skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid [soos die was
van die voete].
Wees nederig teenoor jou naaste elke dag van jou lewe. Wees lief vir jou
broer en kom op vir hom elke dag van jou lewe. Gaan en was eenmaal fisies
die voete van jou broer, maar daarna, gaan besoek en onderskraag hom.
Deur voete te was kry [YAHUSHA] jy toegang in daardie persoon se lewe. Hy
is meer oop en ontvanklik daarna. Lees in Matt.24:46. wat sê: as Hy kom, dat
Hy ons op hierdie manier besig sal vind. Nie een maal ‘n jaar nie, maar elke
dag!!
Ns.: Net tot openbaring: Die Latyn se taal versteek die maand name.
Die letter 7 = Septem ; Okto = 8; Novem = 9 en Decem = 10. Dus is Januarie
die 11de maand en Februarie die 12de maand waarvan Maart die eerste
maand van die jaar moet wees!

