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1.
Wie en wat behoort aan VADER
Onmiddellike as iemand die vraag vra wil ons dadelik sê dat alles aan HOM
behoort. Kom ons kyk wat sê die Skrif rondom die vraagstuk.
Hag. 2:8 Aan My behoort die silwer en aan My die goud, spreek die HERE
VADER van die leërskare. Dus alle materie in en op die aarde behoort aan
VADER. Ex. 13:2 Heilig Sonder af vir MY al die eersgeborenes. Alles wat
die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van
diere, dit is Myne. Alle lewende siele op en in die aarde behoort aan
VADER. 1 Sam. 16:14 Maar die Gees van die HERE VADER het van Saul
gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE VADER gestuur, het hom verskrik.
Die geestelike wesens behoort ook aan VADER. Met konklusie kan ons nou
sê dat die aarde in sy geheel en alles daarop feitlik alles aan VADER
behoort, maar wat sê YAHUSHA vir ons in: Joh. 8:38 Ek spreek van wat
Ek by My VADER gesien het, en julle doen ook wat julle by jul vader gesien
het. Baie sal antwoord, maar dit is die skrifgeleerdes en die Fariseërs.
YAHUSHA noem verder in vers :44 Julle het die duiwel as vader, en die
begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van
die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen
waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy
‘n leuenaar is en die vader daarvan.
Voor ek verder wil gaan vra ek eers ‘n vraag, met ‘n antwoord daarop. Toe
YHUH geskep het op aarde het Hy telkemaal gesê dat dit wat HY geskep het
goed was{Gen. 1:10,12,18,21,25,31}. Dus van ‘n boom tot die dier, was goed
in YAHUAH se oë, “want Hyself het dit geskape”. Nou die vraag: Dit wat Hy
geskep het is Hy die “Vader” daarvan? Is Hy die Vader van die diere wat wei
in die veld ? Is Hy die Vader van die dier wat werksaam is by die Adamiet
{Job. 24}? Is Hy die Vader van die bose geeste of die gevalle boodskappers?
Ja Hy is die Vader van alles wat Hy geskep en geskape het? Ja Hy is dié
Vader van alles wat Hy die opdrag gegee het toe Hy gespreek het: “Gaan en
vermeerder”. Dus die swart, geel en bruin volke behoort aan Hom en Hy is
hulle Vader. Hulle het dus volle reg om Vader hulle Vader te noem. Hulle
het ‘n volle reg om Vader aan te roep in tye van nood. ‘n Volle reg het hulle
om Hom te loof en te prys. Hulle het ‘n keuse wie en hoe hulle wil aanbid.
Dit klink dalk verkeerd by baie, maar regoor die aarde mag alles op aarde
VADER loof en prys. Ons weet dat die algemene tong sê dat ons “een
VADER” het wat geloof en prys moet word (wat ten dele waar is). (hervat
onder die antwoord)

2.
Nou van wie praat YAHUSHA in Joh.8:44 as Hy noem dat hulle satan het as
vader. Ons het reeds gelees dat hulle ‘vader’, satan die duiwel is, maar wie is
sy kinders en wat behoort aan hom ? satan het gesê in Luk.4:6 dat alles aan
hom behoort, want dit is aan hom oorgegee.
Kom ons haal verse uit oor sy kinders; Matt. 13:37 En Hy (YAHUSHA) het
geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van
die mens,:38 en die saailand is die wêreld. Die goeie saad—dit is die
kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose,:39
en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van
die wêreld, en die maaiers is die engele (boodskappers).
Mat 23:29 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle
bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;
:30 en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen
deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie. : 31 Julle gee
dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete
vermoor het. : 32 Maak die maat van julle vaders dan vol! : 33 Slange,
addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
Mark. 7:26 En sy was ‘n Griekse vrou, ‘n Siro-Feniciese van geboorte, en sy
het Hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. : 27 Maar Jesus
YAHUSHA sê vir haar: Laat eers die kinders versadig word; want dit is
nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi
nie. : 28 En sy antwoord en sê vir Hom: Ja, Here Meester, maar die
hondjies eet darem onder die tafel van die kinders se krummels.
Luk. 16:8 En die heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy
verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wêreld is
verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig.
Joh.8:39 Hulle antwoord en sê vir Hom: Ons vader is Abraham. Jesus
YAHUSHA sê vir hulle: As julle die kinders van Abraham was, sou julle die
werke van Abraham doen; :40 maar nou probeer julle om My om die lewe
te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat Ek van God
VADER gehoor het. Dit het Abraham nie gedoen nie. : 41 Julle doen die
werke van jul vader. Toe sê hulle vir Hom: Ons is nie uit ontug gebore nie;
ons het een Vader, naamlik God VADER : 42 En Jesus YAHUSHA sê vir
hulle: As God VADER julle VADER was, sou julle My liefhê, want Ek het uit
God VADER uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom
nie, maar Hy het My gestuur. :43 Waarom ken julle My spraak nie?
Omdat julle na My woord nie kan luister nie. :44 Julle het die duiwel as
vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n
mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie,
omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat,
praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

3.
Bo en behalwe die uitwysings van bo lees ons die antwoord in Deut. 23:2
Geen baster mag in die vergadering van die HERE VADER kom nie; selfs
sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE VADER nie kom
nie.:3 Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die HERE
VADER kom nie; selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering
van die HERE VADER kom nie;( Wie is die Moabiete en die Ammoniete?=
Gen 19:36 So het dan die twee dogters van Lot by hulle vader bevrug
geword, :37 en die oudste het ‘n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is
die vader van die hedendaagse Moabiete. :38 En die jongste het ook ‘n
seun gebaar en hom Ben-Ammi genoem. Hy is die vader van die
hedendaagse Ammoniete).
Met die informasie kan ons nou sê dat satan se kinders op aarde die is wat
nie deur VADER se Woord (YAHUAH / YHUH) daargestel was nie. Dit wat
YHUH daargestel het, was met die woorde: “Gaan en vermeerder” Gaan
vermeerder met dieselfde “soort / tiepe” Gen.1:12, 21, 24, 25; 6:20. satan
aan die anderkant het Bileam gebruik om die Moabiete (Lot en nageslag)
daar te stel tot val van die uitverkore geslag van VADER.
Dus enige verbastering van ‘’n plant tot die mens behoort nie aan VADER
nie, dit is satan sin. Die wat die kleurling (baster) eendag in die hiernamaals
wil sien wag daar ‘’n groot verassing op hulle.
Nou die antwoord op die vraag van bo. Alles (behalwe deur die mens “wat
deur verlei was deur satan) op aarde behoort aan YAHUAH (deur VADER
geskenk) waarvan YAHUAH op Sy beurt ‘’n uitverkore in Adam daargestel
het. Mal.2:15.
Al waar die verskil lê staan in: Deut. 28:9 Die HERE VADER sal jou vir
Hom as heilige afgesonderde volk bevestig soos HY jou dit gesweer het, as
jy die gebooie van die HERE VADER jou God Skepper hou en in SY weë
wandel. : 10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die
HERE VADER oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. Gen.2:23;
24:3,4; 43:32; 46:34; Ex.2:11-13; 11:7; Lev.20:26; Num.23:9;25:1-18;
Deut.7:1-6; 14:2.; 17:15.; 23:2-6; 32:8,9; Jos.23:11-13; 2 Sam.7:23,24;
1 Kon.8:53; Esra.4:3; 9:12; 10:2-12; Neh. 2:20; 10:29,31; 13:1,3; Job.24:125; Ps.135:4; Jes.1:29; 20:4,5; 41:8-10; 43:1; 63:19; 44:21-23; Jer.2:14;
13:23; Klaag.1:10; Eseg.16:1-63; 28:24-26; 34:30,31; 37:21,22; Amos.3:1,2;
Miga.5:1-3; Sag.14:21; Mal.2:15; Matt. 10:6; 15:24,26; 19:28; 25:32,34;
Joh.17:8,9; Luk.1:33,55,68; 16:8; 19:10.
Bedink dit.

