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2.
Die onbekende 144 duisend. Baie praat van die 144 duisend tog weet hulle
nie regtig veel oor die uitverkore / vrygekoopte groep nie. Kom ons slaan ‘n
klompie skrifte na tot openbaring.
In Open. 7:1-4 lees ons: En ná hierdie dinge het ek vier engele boodskappers
op die vier hoeke van die aarde sien staan, ( m.a.w. hulle dek die hele
oppervlak van die aarde) en hulle het die vier winde van die aarde
vasgehou, (hulle hou skade weg) sodat geen wind sou waai op die aarde
(aarde is die dier) of op die see ( see is alle volke) of teen enige boom ( boom
is die uitverkore van YHUH ) nie. :2 En ek het ‘n ander engel boodskapper
sien opkom van die opgang van die son, met die seël ( die seël is dié Naam
“YHUH” ) van die lewende God VADER; en hy het met ‘n groot stem geroep
na die vier engele boodskappers aan wie dit gegee is om die aarde en die
see te beskadig :3 en gesê: Moenie die aarde ( Diere) of die see ( Volkere )
of die bome ( Die uitverkore van YHUH ) beskadig voordat ons die
diensknegte van onse God VADER op hulle voorhoofde verseël het nie. :4
En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig
duisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel (Die stam
“Dan” is nie ingesluit nie).
Dus sal daar 144 000 verseël word voor die groot verdrukking.
In Open. 14:1-5 lees ons verder: En ek het gesien, en kyk, die Lam
(YAHUSHA) staan op die berg Sion, (Die berg Sion beteken “Dié stad van
die groot Koning, Die vergadering plek van die eersgeborenes, Die plek waar
“YHUH” dié Naam van VADER woon) en saam met Hom honderd vier en
veertig duisend met Sy Naam en die Naam van Sy VADER op hulle
voorhoofde geskrywe. :2 En ek het ‘n geluid uit die hemel gehoor soos die
geluid van baie waters en soos die geluid van ‘n harde donderslag, en ek het
die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. :3 En hulle het
‘n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die
ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier en
veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is. :4 Dit is hulle wat hulself
met vroue manne ( G1135 = gunē en dit beteken “vrou” en daar staan
‘gunaikon’ of ‘gunaikwn’ wat beteken dat die man soos ‘n vrou is of geassosieer
word as ‘n ‘vroulike man’ Moffie m.a.w.) nie besoedel het nie, want hulle is
maagdelik (geen homoseksualiteit) rein; dit is hulle wat die Lam volg waar
Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop (‘n nuwe begin) is uit die mense
as eerstelinge vir God VADER en die Lam. :5 En in hulle mond is daar geen
bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van God
VADER. Ons lees in Eseg. 9:1-11 amper na dieselfde voorspelling, maar met
sekere verskille.
Ek gaan nou ‘n klompie verskillende verse uit Openbaring uithaal en hulle
saam voeg om ‘n verstaanbare gevolgtrekking te kry, en so ook om die 144
duisend daarin te kan pas.

3.
Eerste voorbereiding
Open. 6:1,2 En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak; en ek
het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van ‘n
donderslag: Kom kyk! :2 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En
hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het
uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.
Open. 8:7 En die eerste engel boodskapper het geblaas, en daar het hael en
vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde
van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.
Open. 16:2 Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit,
en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier
gehad het en sy beeld aanbid het.
Toe YAHUSHA die eerste seël breek het die opdragte begin waarvan Ha
satan gedink het dat dit nie kon begin weens die seëls en verborgenheid
daarin nie. Die breek van elke seël is die voorbereiding vir die volgende een.
Die breek van die ses seëls is weer die voorbereiding vir die ewige wat
daarop volg. Bo kan ons sien dat die reinheid triomfeerend met wapens na
vore kom en met straf voorberei vir die opvolgende skoonmaakproses. Wat
opgelet moet word is dat net die wat die merk van die dier het die strafgerig
ontvang (m.a.w. Son ‘dag’ en ‘Je’ sus aanbidders ). Die bome beteken dat dit
die Adamiet ras is, en die groen gras is die geestelike voeding weggevat sal
word.
Tweede voorbereiding
Open. 6:3,4 En toe Hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede
lewende wese sê: Kom kyk! :4 En ‘n ander perd, ‘n vuurrooie, het
uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die
aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak; en ‘n groot
swaard is aan hom gegee.
Open. 8:8 En die tweede engel boodskapper het geblaas, en iets soos ‘n
groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ‘n derde van die see
het bloed geword,
Open. 16:3 En die tweede engel boodskapper het sy skaal op die see
uitgegooi, en dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende
wesens in die see het gesterwe.
Die reinigings het begin met die wit perd en het oorgegaan na rooi weens die
verskrikking wat al hoe groter word. Die eerste perderuiter het ‘n boog
ontvang wat dus op ‘n ver distansie kon aanval, maar die tweede het ‘n
swaard ontvang wat ‘n direkte aanval is. Die ‘see’ beteken alle volke op
aarde. Die voorbereiding het by die uitverkore begin en oorgegaan na die
‘heiden’.

4.
Derde voorbereiding
Open. 6:5,6 En toe Hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde
lewende wese sê: Kom kyk! En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n swart
perd; en hy wat daarop sit, het ‘n skaal in sy hand. :6 En ek het ‘n stem
tussen die vier lewende wesens hoor sê: ‘n Rantsoen koring vir ‘n penning
en drie rantsoene gars vir ‘n penning; en moenie die olie en die wyn
beskadig nie.
Open. 8:10,11 En die derde engel boodskapper het geblaas, en ‘n groot ster
wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n
derde van die riviere en op die waterfonteine. :11 En die naam van die ster
word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie
mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het.
Open. 16:4 En die derde engel boodskapper het sy skaal uitgegooi op die
riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword.
Soos ons kan sien het die perd “omstandigheid” swart geword en dus word
die skoonmaak proses al hoe kragtiger. Rivierwater is geestelike voeding en
waterfonteine is die blyeboodskappers. Die boodskap is verdraai en baie
sterf daardeur.
Vierde voorbereiding
Open. 6:7,8 En toe Hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van
die vierde lewende wese sê: Kom kyk! :8 En ek het gesien, en kyk, daar
was ‘n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk
het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die
aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die
wilde diere van die aarde.
Open.8:12 En die vierde engel boodskapper het geblaas, en ‘n derde van
die son is getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die sterre, sodat
‘n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou
gee nie, en die nag net so.
Open. 16:8 En die vierde engel boodskapper het sy skaal op die son
uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei.
Die vierde seël is VADER se vier strafgerugte nl: ‘Swaard’wat oorlog beteken;
‘Hongersnoot’onvervulde begeertes; ‘Pes is on-vermyde plae; ‘Wilde diere’ is
die heidenvolke. Ons moet oplet dat die ‘perd’ vaal geword het en dus duister
en onverklaarbaar is. Dus sal die skoonmaakproses voortgaan in ‘n meer
misterieuse vlak. Wat die son, maan en sterre aanbetref het dit meer en deel
met die heiden te doen, want hulle gebruik dit as gode of tekens om hulle
godeaanbidding uit te wys. Dus sal hulle wel mekaar aanvat en veroordeel
oor hulle gode in die laaste tyd soos die Egiptenare gedoen het toe Moses
hulle gode aangevat het.

5.
Die vyfde voorbereiding
Open. 6:9-11 En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die
altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God
VADER en die getuienis wat hulle gehad het. :10 En hulle het met ‘n groot
stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige reine en waaragtige Heerser,
oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? :11
En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle
nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle
broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.
Open. 9:1-5 En toe die vyfde engel boodskapper blaas, sien ek ‘n ster
(boodskapper Lucifer) wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom
is die sleutel van die put van die afgrond gegee. :2 En hy het die put van
die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put soos rook
van ‘n groot oond, en die son en die lug is deur die rook van die put
verduister. :3 En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en
aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het. :4 En
aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of
enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van
God VADER nie op hulle voorhoofde het nie. :5 En dit is aan hulle gegee,
nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig
sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen
wanneer hy ‘n mens steek.
Open. 16:10 En die vyfde engel boodskapper het sy skaal uitgegooi op die
troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge
gekou van pyn;
Let op dat dit ‘n duistere tydperk is wat beteken dat die bewoners van die
aarde nie regtig weet waar hulle hulself bevind en wat rondom hulle gebeur
nie. Die heiden se koning en heerser is van sy heerskappy onthef en sy
aanhangers is verwar.
Die sesde voorbereiding
Open. 6:12-17 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en
kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n
harige sak, en die maan het geword soos bloed; :13 en die sterre van die
hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind
geskud word, sy navye laat afval; :14 en die hemel het weggewyk soos ‘n
boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke
versit;:15 en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die
owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het
hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, :16 en vir die
berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van
Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; :17 want die groot
dag van Sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?

6.
Open. 14:1 En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en
saam met Hom honderd vier en veertig duisend met Sy Naam en die Naam
van Sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.
Open. 9:13-15 En die sesde engel boodskapper het geblaas, en ek het ‘n
stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God VADER
is, :14 en dié het aan die sesde engel boodskapper met die basuin gesê:
Maak die vier engele boodskappers los wat gebind is by die groot rivier, die
Eufraat. :15 Toe is die vier engele boodskappers losgemaak wat gereed
gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense
dood te maak. Open. 16:12 En die sesde engel boodskapper het sy skaal
uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat
die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word.
Hier is ons kern verse waaroor die 144 duisend “vrygekooptes” gaan.
Hulle is soos baie van die ander uitverkore volk van YHUH, maar met die
verskil dat hulle dié “uitverkore” / soldate is. Hulle is die “Joshua” van ouds
waar hulle die land moet gaan verken, maar met die verskil dat hulle die
land ook gaan skoonmaak en die finale voorbereidings daar gaan doen.
Hulle is die 300 man van Benjamin wat YHUH gaan gebruik. Onverskrokke
en baie sterk sal hulle wees waarvan hulle die heiden en die baster sal dood.
Ons moet nie ‘n fout maak om te dink dat dit net hulle is wat eendag in die
nuwe Jerusalem sal kan ingaan nie, nee, want die nuwe Jerusalem het 12
poorte waarvan die Daniete ook ‘n poort sal hê om in te kan gaan; Tweedens
die wat tans in die doderyk is wat bevoorreg is om deel te kan hê in die eerste
opstanding, hulle gaan ook daar wees; Derdens die wat reeds met
YAHUSHA se ‘foltering’ opgestaan het; Vierdens sal die wat nog in die lewe
op aarde is ook daardie voorreg gaan hê om in te kan gaan.
As voorbeeld kan ons uit die Skrif vat waar Benjamin met 30 duisend man
gesit het en slegs “1 %” (een persentasie) ontvang het wat slegs 300 man
was. Hulle was die ware vegters wat VADER vir Benjamin gekies het. Dus as
jy die 144 duisend vat as een % moet daar tenminste 14, 256, 000 ander
lewend aardbewoners wees wat reeds gekies was deur ons Koning. M.a.w. as
voorbeeld sal dit die 14, 256, 000; plus die eerste opstanding; plus die wat
opgestaan die toe die grafte oop gegaan het met die foltering van ons Koning
en natuurlik die 144 duisend.
Eerste samevatting oor die 144 duisend is dat hulle die “Rekkies” gaan wees
vir YAHUSHA . Hulle gaan direk in konflik wees met die bose en heidene.
Hulle gaan konings en heersers wees saam met YAHUSHA en die plek gaan
voorberei waar die nuwe Jerusalem sal staan. Hulle is die wat los en
vrygekoop is en dus uit die lewendes van vandag gekies sal word. Hulle gaan
dus reeds ‘n lofwaardigheid liggaam hê wat in besit is van VADER se Gees.
M.a.w. Hulle sal reeds die manne wees wat die geboorte van bo ontvang het
(Ek laat dit eers daar en gaan voort met die laaste voorbereiding en dan
sluit ek met laaste samevatting).

7.
Die sewende en laaste voorbereiding
Open. 10:7 maar in die dae van die stem van die sewende engel
boodskapper, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die
verborgenheid van God VADER volbring, soos Hy die blye tyding
verkondig het aan Sy diensknegte, die profete.
Open. 11:15 En die sewende engel boodskapper het geblaas, en daar was
groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die
eiendom van onse Here VADER geword en van Sy Christus Gesalfde, en
Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
Open. 16:17 En die sewende engel boodskapper het sy skaal uitgegooi in
die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die
troon af, wat gesê het: Dit is verby!
Na al hierdie dinge gaan ons oor na die 1000 jaar van vrede:
Open. 20:1-6 En ek het ‘n engel boodskapper uit die hemel sien neerdaal,
met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand. :2 En hy het
die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom
gebind duisend jaar lank, :3 en hom in die afgrond gewerp en hom
toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei
totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie
ontbind word. :4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en
aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof
is oor die getuienis van Jesus YAHUSHA en oor die woord van God
VADER, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op
hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en
as konings geregeer saam met Christus die Gesalfde duisend jaar lank. :5
En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was
nie. Dit is die eerste opstanding. :6 Salig Gered en heilig rein is hy wat deel
het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie,
maar hulle sal priesters van God VADER en van Christus die Gesalfde wees
en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.
Na die duisend jaar:
Open.20:7-15 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy
gevangenis ontbind word; :8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat
in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te
versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. :9 En
hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges
afgesonderde en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God VADER uit
die hemel neergedaal en hulle verslind.:10 En die duiwel wat hulle verlei het,
is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet
is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. :11 En ek het
‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die
aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.

8.
Open.20:12 En ek het die dode, klein en groot, voor God VADER sien staan,
en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen.
En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle
werke. :13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die
doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen
volgens sy werke. :14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur
gewerp. Dit is die tweede dood. :15 En as dit bevind is dat iemand nie
opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur
gewerp.
Die ewige lewe:
Open. 22:1-21 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die
lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God VADER en
van die Lam. :2 In die middel van sy straat en weerskante van die rivier
was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy
vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. :3 En
daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God
VADER en van die Lam sal daarin wees, en Sy diensknegte sal Hom dien.
:4 En hulle sal Sy aangesig sien, en Sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.
:5 En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie,
omdat die Here God YHUH hulle Skepper verlig; en hulle sal as konings
regeer tot in alle ewigheid.
Afsluiting en samevatting:
Eseg. 9:1-11 Daarna het Hy hardop voor my ore geroep en gesê: Kom
nader, geregsdienaars van die stad, en elkeen met sy verwoestende wapen
in sy hand. :2 En kyk, ses manne kom met die pad van die Boonste Poort
wat na die noorde toe lê, en elkeen met sy wapen in sy hand om mee te
verbrysel; en onder hulle een man wat met linne bekleed was, met ‘n
skrywer se inkpot aan sy heupe; en hulle het gekom en vlak by die
koperaltaar gaan staan.:3 En die heerlikheid lofwaardigheid van die God
Skepper van Israel het opgestyg van die gérub waar dit op was, na die
drumpel van die huis toe; en Hy het na die man geroep wat met linne
bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het.:4 En die
HERE VADER sê vir hom: Trek dwarsdeur die stad, dwarsdeur Jerusalem,
en maak ‘n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor al
die gruwels wat daarin gedoen word.:5 Maar aan die ander sê Hy voor
my ore: Trek agter hom aan deur die stad, en slaan; laat julle oog nie
verskoon nie, en moet nie spaar nie;:6 slaan dood grysaards, jongmanne
en jongedogters en kinders en vroue tot vernietiging toe; maar raak aan
niemand op wie die teken is nie, en begin by my heiligdom rein /
afgesonderde. En hulle het begin by die manne, die oudstes, wat voor die
huis was.

9.
Eseg.9 :7 En Hy sê vir hulle: Verontreinig die huis en maak die voorhowe
vol met mense wat verslaan word. Trek uit! En hulle het uitgetrek en
geslaan in die stad. :8 En toe hulle besig was om neer te slaan en ek
oorgebly het, het ek op my aangesig geval en uitgeroep en gesê: Ag, Here
HERE, YHUH van die leërskare gaan U die hele oorblyfsel van Israel
vernietig deurdat U u grimmigheid oor Jerusalem uitgiet? :9 Toe sê Hy vir
my: Die ongeregtigheid van die huis van Israel en van Juda is
buitengewoon groot, en die land is vol bloedskuld, en die stad is vol
regsverbreking; want hulle sê: Die HERE VADER het die land verlaat, en
die HERE VADER sien nie.:10 Daarom ook, wat My aangaan, My oog sal
nie verskoon nie, en Ek sal nie spaar nie; Ek sal hulle wandel op hulle hoof
laat neerkom. :11 En kyk, die man wat met linne bekleed was, aan wie se
heupe die inkpot was, het berig gebring en gesê: Ek het gedoen soos U my
beveel het.
Hierdie gedeelte van Esegiël klink anders tog dieselfde as wat gaan gebeur
met die blaas van die ‘sesde’ boodskapper. Dit is soos die boodskapper in
Matt. 13:29 vir YAHUSHA vra of hulle nie kon begin het om die heiden uit te
roei nie: Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid
bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie. Dus moes al die
gebeure van trompet een tot en met trompet ses geblaas word sodat reg en
geregtigheid kan verloop, en dat niemand verlore of ongesiens verby kan
kom nie. Dit is ook die sesde trompet tyds vlak waar die 144 duisend 100%
regstaan om te begin te werk onder die volk van YHUH.
Ek sluit met ‘n versoek aan die uitverkore van YHUH, m.a.w. dié Isak seuns
(Saksers) 12 seuns van Jakob / Israel. Ons leef in die laaste tyd van
verdrukking, oorloë, moor, doodslag, verkragtings, steel, lieg en bedrieg. Die
tyd het uit geloop en die 144 duisend moet nou genomineer word. Die wat
belangstel om te veg vir reg en regverdigheid, steek nou die hande na bo
sodat jy gekies kan word vir die “rekkie” span. Word deel van die 144 000
‘militêre’ vleuel van YHUH. Hulle is die wat voor die 1000 jaar van vrede
reeds vrygekoop en die geboorte van bo ontvang. Hulle is die manne wat vir
die uitverkore gaan opstaan en teen die heiden gaan optree. Hulle is die
manne wat die ander vrygekooptes gaan lei behoed en bewaar in en na die
1000 jaar vredetydperk.
Daar is nie meer tyd om te besin nie volk van YHUH. Kom laat ons gaan,
want dié Koning wag reeds!
Ns.: Mense oral in die Skrif waar “verlos” of “verlossing” staan, krap dit
dood en skryf daar “vrygekoop” of “los gekoop”. Ons “LOSSER” YAHUSHA
het ons “LOS” en “VRY” kom koop en nie ‘verlos’ die. Daar is ‘n radikale
verskil tussen verlos en om losgekoop te kan wees. Die 144 000 en die ander
uitverkore kinders van VADER is dié “VRYGEKOOPTES”

Bedink dit vriend en neem ‘n besluit, want môre is dit te laat!

