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1.
Tyd
Tyd het sy ontstaan ontvang die dag toe VADER deur SY Seun YHUH die
aarde (met alles daarop) met sy planete geskep het. YHUH het tyd vasgestel
dat orde sal heers oor Sy skepping. Dus is daar bepaalde tyd vasgevang in
daardie beperkte tyd.
YHUH het tyd opgedeel in spesifieke tydsgewrigte. Ons kan dit bespeur in
opgedeelde woorde soos: Tydwyser; Tydverdryf; Tydperk; Tydtafel;
Tydruimte; Tydkring; Tydgenoot; Tydeloos of Tydelik. Ons kan ook sien dat
tyd gemeet kan word in verlede, tans en toekomende. Die aarde en sy
planete bestaan in die ruimte van tyd. M.a.w. Tyd is ‘’n meting in spasie
tussen materie. In ‘n tydperk lê van ‘’n millisekonde tot onbepaalde jare, en
met al die gebeure daarin (Op blad drie sal ek ‘’n openbaring gee oor “tyd”).
Net vinnig ‘’n klompie terms soos: op tyd; oop tyd; geskikte tyd; ‘’n oomblik
van tyd; geruime tyd; eie tyd; teenwoordige tyd; hoedanige tyd; orige tyd;
kort tyd; laaste tyd; geen tyd; min tyd; van tyd tot tyd; verloop van tyd;
dieselfde tyd; afgelope tyd; bestaande tyd; daardie tyd; sulke tyd; outyd;
regte tyd; teen die tyd; hierdie tyd; bepaalde tyd; in die tyd; lang tyd;
geruime tyd; ‘’n tyd; watter tyd; die tyd; enige tyd; spasie in tyd.
Tyd is reeds gemeet!
VADER het tyd en spasie vir YHUH geskep sodat YHUH ook kon skep in:
Spr. 8:27 Toe Hy (VADER) die hemele berei het, was Ek daar; toe Hy ‘n
kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed; YHUH het tyd
laat begin in daardie ruimte wat VADER daar vir Hom gestel het Open.22:13
Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste..
Ek glo VADER het geweet dat die satan ‘’n rebel sou wees en besluit dat
YHUH “tyd” daar moet stel sodat daar ‘’n einde aan alle verkeerd kon wees.
Die satan was ook in die tydperk van die aarde geskep, maar kon beweeg
tussen tyd en die tydlose realm weens sy rang en outoriteit saam met YHUH.
Jaloers was dié satan oor Adam se heerskappy en het later in opstand gekom
daaroor. Deur sy rebelsheid is hy saam met al sy aanhangers neergewerp op
aarde en daarbenewens vasgevang in tyd. VADER het aan al SY onderdane
duidelik gestel dat hulle gehoorsaam moet wees sodat oortreding nie moet
bestaan nie. HY het ook aan hulle bekend gemaak, as hulle nie gehoorsaam
sou wees nie Hy die hel geskep het wat wag op oortreders. VADER het ‘n
tydkring daar gestel sodat tyd kon begin en weer tot ‘n einde kon kom.
VADER wat die tyd houer van tyd is, is alleen tydhouer en geen ander het
beheer daaroor nie. Matt. 24:36 Maar van dié dag en dié uur weet niemand
nie, ook die engele van die hemele nie, maar net My VADER alleen.

2.
Soos VADER ‘n VADER is van orde, sal daar ook ‘n tydsorde wees waarvan
Hy dié Chronoloog is van die chronologiese orde.
VADER het tyd in periodes of tydstippe daar gestel of geskep vir Sy sekere
doel. Ons as mens leef onder Sy heersende omstandighede waarvan ons nie
‘n keuse het om saam te gaan met Sy tyds besluite nie. Tyd is aan die
verbygaande gekoppel en is daardeur verganklik. Tyd lyk altyd of dit
dieselfde bly, maar soos ek sê dis net vir ‘n bepaalde tyd tot VADER ‘n einde
daaraan gaan maak. Ons is in ‘n tyd stroom wat die mens altyd aan iets fisies
wil koppel, soos modes, waardes, geld en of ‘n tydgees. In die Skrifte kry ons
406 keer die tyd woord wat beteken dat dit baie belangrik is. Elke ding het sy
tyd soos VADER dit bepaal. Lees Pre.3:1-17; 9:11, 12; Open.1:3; 2:21; 10:6;
11:18; 12:12, 14; 22:10. Ons as mens hou tydtafels en tydwysers om die
tydsgewrig (keerpunt of beslissende tyd) te sien. Tyd is ‘n gemete of
meetbare periode soos:
Een dag = 24 uur wat een volledige omwenteling van die son is.
Een maand is + - ‘n volmaan tot ‘’n volgende volmaan.
Een sonjaar = een volle sonbaan{365 ¼ dae Lente tot Lente}rondom die aarde.
Een week = 7 dae
Een maand = 29 dae, 12 uur, 43 min, 12 sek (4.21 weke)
Een jaar = 365 dae, 5 uur, 48 min, 46 sek (52.17 weke)
Alles hier bo is slegs ‘’n spasie of periode, maar nie die skepping daarin nie.
Eerstens: Die heelal bestaan in die ruimte van tyd; Verlede, hede en die
toekoms en dit moet as ‘n eenheid gesien word.
Tweedens: Die verbygaan en voortgaan van alle dae maande en jare, en al
die gebeurtenisse wat daarmee saamhang, moet as geheel beskou word.
Derdens: Tyd is gekoppel aan spasie (ruimte) en materie.
VADER het deur YHUH tyd (ruimte / hemel) geskep sodat materiële (Aarde)
skepping daar kan inpas sodat verganklikheid sy kringloop kan hê.
Aan Henog is ook openbaring gegee oor die scenario in die tweede boek van
Henog. Hoofstuk 25-27.
In die boek van Henog staan: Voordat die sigbare gemaak was, het Lig
(VADER) verskyn; maar Ek YHUH, was omring deur daardie (VADER)
Lig; Ek was onsigbaar, maar tog het Lig (VADER) geskyn (Met ‘n doel om
sigbare te skep, moet daar ‘n fondament wees om die sigbare moontlik te
maak). Ek het uit die dieptes ‘n onsigbare ontbied en hom sigbaar laat
word.
Die gebiedende se naam was Adoil, geweldig in grootte en binne in hom
was die Groot Eon. (Eon is ‘n onmeetlike tydruimte binne Adoil.) Ek het
bevel gegee dat Adoil, Eon moes baar sodat Ek in Eon sigbare dinge kan
laat voortspruit. Adoil het die Groot Eon gebaar waarvan Lig in hom
gebore was wat die hele skepping dra. Vandaar kon Ek voortgaan met My
skeppingsdoel.

3.
Ek wat lig wou skep in Groot Eon, was met Lig (VADER) omhul, en deurdat
lig uit Lig (VADER) gebore word, het ‘n groot tydperk verskyn. In daardie
tydperk het die hele skepping homself vertoon wat Ek beplan het. Ek het
gesien dat dit goed was. Ek het vir Myself ‘n Troon daar in Eon geplaas,
maar aan Lig het ek gesê: Gaan hoër op en vestig jouself hoog bo die Troon
en wees ‘n fondament vir hoëre dinge, want bokant Lig (VADER) is daar
niks.
Ek het uit die dieptes ‘n tweede onsigbare ontbied en hom sigbaar laat
word. Die gebiedende se naam was Aroegas, hard, swaar en donker (rooi)
Ek het hom beveel om af te gaan en die fondament (Duisternis) te wees van
My skepping (eers daargelaat).
Ek gaan nou oor tot die openbaring oor die skepping in daardie tyd wat
Henog gesien het.
Voordat ek met dit afskop wil ek iets interessant uitwys wat tans rondom ons
manifesteer. Ons praat en leef in ‘n tyd van verandering, maar min besef dat
dit ‘’n werklikheid is. Ons leef in ‘’n tyd waar die verlede verander word om
die toekoms te beïnvloed. Dit klink vir my en jou snaaks, maar dit gebeur
wel. Hier is ‘’n paar voorbeelde:
Ons almal ken tog die gedeelte uit die Skrif waar die leeu en die lam
bymekaar sal lê, maar dit bestaan nie meer in ons Skrifte nie! Jes.11:6 staan
Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf
en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal
hulle aanja. Dus lê die leeu nie meer by die lam nie, maar die wolf wei saam
met die lam (Jes.65:25). Ek haal die King James Skrif aan in Luk. 17:34 I tell
you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken,
and the other shall be left. Wat sê dit vir jou? Impliseer dit nie dat “moffies”
ook eendag na die hemel sal gaan nie? Dit is ‘’n verandering wat ingekom het
wat daar nie was nie! Nog een is in Matt. 6:10 Thy kingdom come. Thy will
be done in earth, as it is in heaven. Weereens iets wat daar nie hoort nie,
want dit moet “op” die aarde wees. Matt. 9:17 Neither do men put new wine
into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the
bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are
preserved. Dit moet ‘leersakke’ wees. Glas bottels het nie in daardie tyd
bestaan nie en indien die bottel wel bestaan het kan dit nie breek of skeur as
jy ou wyn daarin sou gooi nie! Kom ons vat iets aller daags: Die lekkergoed
met die naam Kit-Kat is nou KitKat sonder die koppelteken en die koeldrank
embleem Coca-Cola nou CocaʹCola.
Wat interessant is, is dat die verandering in die verlede gebeur. M.a.w. die
geskiedenis (verlede) word oorgeskryf vir die toekomstige (vir vandag). Ons
kan ook noem dat daar ‘’n demensie geopen word dat daar gekrap kan word
in die verlede om die toekomende tyd te beïnvloed.

4.
Ek gaan ‘’n verduideliking rondom die scenario gee dat ons as die uitverkore
‘’n troos daarin kan vind.
In Switserland het hulle in 1954 die “Cern” projek begin. Baie lank het hulle
gewerk om die skepping van ons VADER te verstaan. Hulle het ‘’n
“Quantum” rekenaar gebou. Quantum wat ‘’n Latynse woord is beteken
bedrag of hoeveelheid. Nou die rekenaar moet die kleinste diskrete eenheid
van ‘’n fisiese eienskap soos energie of materie mee kan werk. M.a.w. die
beginpunt van die ontstaan van ‘’n atoom bv. Dus was hulle op soek na die
fundamentele wet van die natuur.
Daar is tans vier van die rekenaars op aarde(waarvan ek gehoor het)waarvan
hulle hard aan die werk is om die “god partikel” (skepping gedeelte) te soek.
Nou is die vraag, maar wat soek hulle nou werklik? Die wetenskap het al so
vêr gevorder dat hulle deur DNA daardie wese weer kan laat leef. Hulle
kloon allerhande wesens op aarde. Daar is soveel bewyse dat daar gekloonde
wesens is wat nie die normale proses deurgegaan het om in ‘’n moederlike
baarmoeder groot te word en gebore te word daarna nie.
Tot hulle teleurstelling gaan dit direk oor die “Adamiet” Hulle kan nie die
Adamiet geskep kry nie en daarom die soektog na daardie “god partikel”
Die argument gaan oor wat die okkultiste kan sien in die realm wat nie vir
die normale wesens sigbaar is nie. Hulle kan die aura (uitstraling van die
gees) van die Adamiet nie verstaan nie. Dit het ‘’n rooi, oranje glans wat
oorgaan na blou en daardie blou weer na skitter wit. Hulle kan en sal nie
verstaan wat in Mal.2:15 staan nie nl.: Het Hy dan nie een mens gemaak nie,
hoewel Hy gees oorgehad het? En waarom die een? Hy het ‘n geslag van
God VADER gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees
nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie.
Mense ons is in die tyd van Noag waar dit algemeen en normaal is wat ons
tans aanskou. Ek praat van goëlary, toorkuns, kloon van mens en dier,
moord en doodslag, die ontsettende klomp gelowe, verbastering, manne wat
vroue wil wees en andersom, moffies en talle meer. Die aardbol is so bevuil
met die heidense gelowe dat die uitverkore werklik getel kan word deur ‘’n
klein seuntjie (Jes. 10:19)
Gen 11:4 En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ‘n stad bou en ‘n toring
waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ‘n naam maak,
sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. :5 Toe daal die HERE
VADER neer om die stad en die toring (patryspoort) te besien waaraan die
mensekinders gebou het. :6 En die HERE VADER sê: Daar is hulle nou een
volk (eenstemmig) en het almal een taal!(dieselfde gedagtes) En dit is net
die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik
wees van wat hulle van plan is om te doen nie (CERN / patryspoort). :7
Kom, laat Ons (VADER en Seun) neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat
die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.

5.
Die gedeelte uit Génesis is ontsettend belangrik om te verstaan. Tans sit ons
met die Quantum effek (die sodanige ‘Mandela’ effek) wat bo-uitgewys het.
As jy na Gen.11:4 kyk sien ons dieselfde ontwikkeling. Die stad bouery kan
tog nie VADER teleurstel of kwaad maak nie, maar wel die sodanige “toring”
bouery. Party sê dit is ‘’n piramiede en ander sê nee dit ‘’n gebou, maar ek sê
dat dit wel ‘’n poort is soos hulle dit gebou het tans in Switserland. Nimrod
en sy manne was besig om te doen wat die gevalle engele voor die vloed van
Noag gedoen het. Hulle wou ook soos die engele ‘skep’. Hulle wou ‘n
toegangspoort bou om soos engele te kom en gaan na die realm waar
VADER en SY Koningshuis is. Hulle in Nimrod se tyd sou ook soos hulle
vandag in CERN soek na die skeppings punt (‘god partikel’). Dus moet ons
besef dat ons in (daar) die tyd is van besoeking. Matt. 24:22 En as daardie
dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van
die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Met die informasie moet
ons besef dat, die tyd wat daar nog beskikbaar is, ons onder die vaandel van
YAHUSHA moet skuil (m.a.w. ons is in die laaste tyd op aarde voor die 1000
jaar van vrede)
Matt. 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die
Seun van die mens wees. :38 Want net soos hulle was in die dae voor die
sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee
het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, :39 en dit nie verstaan
het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die
koms van die Seun van die mens wees.
Matt. 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered
word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort
word. :23 As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus Gesalfde! of:
Daar! —moet dit nie glo nie. :24 Want daar sal valse christusse en valse
profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit
moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
Ek sluit met die “huidige tyd” Wat doen jy daarmee? Mense moet nie bevrees
wees aan wat aan die gebeure is nie, want dit moet gebeur sodat ons Koning
kan kom. Ek wil sê dat die duisternis bespoedig die koms van ons Koning
YHUH. Gebruik die tyd wat tans ophande is as kwaliteit tyd. Spandeer dit
aan jou pa, ma, vrou en kinders. Spandeer dit aan jou broer en suster.
Spandeer dit aan jou naaste, die een wat lyk soos jy (biologies).
Die tyd is verstreke my vriend en vriendin. Open. 21:6 En Hy het vir my
gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan
die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.
Bedink dit asb.!

