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2.
Adam die mens ontvang ‘n maat en noem dat sy maat “been van ‘sy’ been en
vlees van ‘sy’ vlees” is. Hy noem sy maat in Gen 2:23 ...: Dit is nou eindelik
been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word,
want sy is uit die man geneem. Lees mooi wat hier vir ons deur gegee word
nl.: Mannin wat uit die man geneem was! Geen ander wese op aarde kan dit
sê nie (Alle geskepte wesens van YHUH was ‘n aparte wese, hetsy manlike
of vroulike). YHUH het uit Adam ‘n eersgebore “ lam” te voorskyn laat kom
wat ons ken as die vrou van Adam. Tot verduideliking lees ons in Joh. 21:1517 : ... Hy sê vir hom: Laat My lammers wei. :16 ... : Pas My skape op. :17
...: Laat My skape wei. Mal 2:14 .. HERE VADER (is die) getuie .. tussen
jou en die vrou van jou jeug ... , ... sy (is) jou metgesel ... en die vrou van jou
verbond. :15 ... Hy (het) een mens gemaak ... , hoewel Hy gees oorgehad
het.. Hy het ‘n geslag van God VADER gesoek.
Let op dat die lam (Eva) uit Adam kom en het gaan wei (leer van reg en
geregtigheid) wysheid bekom en vermeerder. Sy is een in vlees en een in
been met Adam en sy sal altyd ‘n begeerte (Gen.3:16) na Adam hê. Sy sal
altyd daardie leemte hê tot vervulling met ‘n man. Adam noem ook in
Gen.2:24 dat ‘n man sy ouers sal verlaat en vir hom ‘n vrou sal aankleef. Dus
het die manlike ook daardie begeerte tot vervulling.
YHUH gee ‘n duidelike opdrag dat Sy skeppinge moet gaan vermeerder
waarvan Adam (vereers) nie daardie opdrag ontvang het nie. Dus alle
skepsels het gaan vermeerder sonder dat daar ‘n oortreding (onreinheid)
daarin was om te vermeerder. Wat Adam aan betref het sy vermeerdering
meer as 100 jaar later toegetree weens Ha satans toedoen, maar weens die
daad het onreinheid sy ontstaan ontvang. Soos bo genoem was
vermeerdering ‘n rein en afsonderlike saak, maar met Adam was dit die
teenoorgestelde, want straf het daarin begin. YHUH het duidelik aan Eva
gevra: “wat het jy gedoen”? M.a.w. waarom het jy dit gedoen, en onmiddellik
kom toe al die verskonings weens die seksuele daad wat sy /hy gepleeg het.
Dus die eerste samevatting kan ons noem dat Adam nie die vermeerderings
opdrag ontvang het soos al die ander wesens nie, maar wel alles rondom
hom. VADER moes die verbode oortreding toestaan, want lewe het klaar sy
weg gevind deur die vrou weens ontoelaatbare gemeenskap. Die seksdaad /
vermeerdering by die Adamiet het reinheid in onreinheid geplaas waarvan
YHUH straf voorwaardes daar geplaas het. Gen 3:15 .. Ek sal vyandskap stel
tussen jou (ha satan) en die vrou (Eva), en tussen jou (Ha satan) saad en
haar (Eva) saad. Hy sal jou (Eva / Adamiete) die kop (koningskap) vermorsel,
en jy (Eva/ adamiete) sal hom in die hakskeen byt (Jy sal agterkom dat jy
van jou koningskap ontneem was en dit terugneem by Ha satan).

3.
Wat in die tuin van Eden plaasgevind het was verbode wat gelei het tot
hoerery (verbastering). YHUH was streng op rasegtheid, (dus het
verbastering in die tuin begin) want toe Hy vir Noag bv. opdragte gegee het
om ‘n ark te bou het YHUH slegs rasegtes daar in laat klim.
Wat nou ook besef moet word is dat ‘verbastering’ nie hoerery is nie. Beide
die oortredinge (vir ‘n Adamiet) is wel ha Ha satan se strategiese doelstellinge om YHUH se uitverkore te laat struikel.
Net na die verbanning van Adam en Eva uit die tuin het die (gevalle)
boodskappers ook in getree om mee te deel aan Ha satan se doelstellinge.
Die boodskappers wou nie so seer kinders wek by die vroue van die Adamiet
nie, maar meer net hoereer weens hulle wellus na die Adamitiese vroue. Jy
kan vra: maar was daar nie ander dogters by die ander wesens nie? Hoekom
het hulle gewag om by die dogters van die mens in te gaan? Gen 6:2 sien die
seuns van God Skeppers dat die dogters van die mense mooi was, en hulle
het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.! (Dit daar gelaat).
As jy in Henog se boeke lees sal jy sien dat die boodskappers die vroue geleer
het om sekere kruie te eet dat hule nie verwagtend moes word nie (soos die
voorbehoedmiddels van vandag). Soos ons weet het YHUH so kwaad
geword vir die dade van die mens dat Hy die aarde oorvloed het om dit stop
te sit. Ons lees ook dat die dade na die vloed weer begin het wat YHUH so
kwaad gemaak het. So lees ons ook op baie plekke (in die skrifte) waar die
uitverkore volk gewaarsku en gestraf word oor hoerery en verbastering
(Deut. 23:17 Daar mag geen hoer uit die dogters van Israel wees nie; en
daar mag geen skandseun {moffie} uit die seuns van Israel wees nie..).
Hier is n kort verduidelik tussen hoerery en verbastering:
As ek ‘n koedoebul vanaf Cradock na Graaf Reinette vat om daar met ander
koedoes te paar, wat sal sy nageslag wees? ‘Koedoekalfies nie waar nie’. Dus
was daar nie verbaster nie, want hy het met sy eie soort gepaar. Hier gaan
een van die twaalf seuns van Jakob (Israel) wat aan die Ruben stam behoort
en vat vir hom ‘n vrou uit die stam van Juda. Is dit verbastering? Nee.
Hoekom nie? Want al twaalf die seuns is raseg of dieselfde biologiese
bloedlyn. Daar kan tog nie nou ewe skielik ‘n bruin of swart kind na vore
kom nie. Toe die boodskappers met die mens gemeenskap gehad het was dit
verbastering, want hulle was nie van Adam (of mens) se been van sy been en
vlees van sy vlees nie. Soos ook genoem is dat die vrou uit Adam is waarvan
al die ander wesens/ volke geskep was as manlik en vroulik “apart geskep”.

4.
Ander volke mag ook nie met die Adamiet gemeenskap hê nie, want dit is
verbastering! Jy kan vra, maar wie is die Adamiet dan? Wel die Adamiet se
geslagsboom word duidelik in die skrifte vir ons deurgegee. Lees gerus saam
in Luk. 3:38 die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die
seun van God Skepper. Nou kan jy vra, maar wat maak my nou deel van
daardie bloedlyn? Dit is voor die hand liggend ‘tog ‘n verborgenheid’.
Ons het reeds die geslagsregister vanaf Adam deur tot Josef of Miriam
Matt.1/Luk.3. So weet ons ook dat hulle daarvandaan “as die seuns”
uitgeken was in watter land hulle hul bevind het na die wegvoering tussen
die heidense nasies. Hulle het hulself begin bekendstel aan die wêreld waar
hulle hul ook al mag bevind het as ‘Saksers’ Isak seuns. In die begin van
hulle woon (tussen die heidene) het elke stam hom uit laat ken in sy
woongebied.
Die een familie het teen die berge gebly en hom en sy familie laat bekend
word as die ‘van der Berg’ familie. ‘n Volgende familie het baie met vuur te
doen gehad en het ‘van Vuuren’ geheet. So het ‘n gesin dalk skoorstene
skoon gemaak en ‘van Skoorsteen’ geheet. Wat van ‘van der Westhuizen’ of
van der Kloof ens.
Hier is ‘n onvolledige ruglyn om jou “van” terug te trek na ‘n landstreek of
bevolking wat gekoppel is aan een van die 12 seuns.
Ruben ........................................ Fransman
Símeon & Levi ........................... Tussen die broers
Juda ........................................... Onbekend net bespiegelinge
Sébulon ...................................... Nederland/Holland
Issaskar ...................................... Finland
Dan ............................................. Denemarke
Gad ............................................. Duitsland / Switserland
Aser ............................................ België
Náftali ........................................ Swede
Josef / Efraim ............................ Engeland
Josef / Manasse ........................ Amerika
Benjamin ................................... Noorweë
Dus is daar ‘n duidelike biologiese bloedlyn wat gevolg kan word deur die
eeue met jou ‘van’ en daarbenewens jou uitkenning as deel van Adam,
Abraham, Isak en Jakob (Israel).

5.
Kom ons kyk nou na ‘hoerery’:
Soos hulle dit noem is hoerery die oudste beroep op aarde wat reg is, want
die gevalle boodskappers het daarmee begin. Om te hoer is uit en uit om nie
kinders te hê nie. Dit gaan om satisfaksie en geld. Wat die hoer nie besef is
dat die liggaam wat sy in is aan YHUH behoort. Daar is niks op aarde wat nie
aan Hom behoort nie. Terwyl die hoer nog jonk is gaan dit goed om die
manne te verly, maar sodra sy te oud begin te word kom sy agter dat daar ‘n
verandering in haar lewe moet toetree soos om ‘n ma te word of ‘n huisvrou
vir ‘n man.
Uit die boonste kennis moet daar vir die uitverkore ‘n lering toetree sodat die
ware pad gevolg kan word.
Adam het duidelik gesê dat die vrou nou “been van my been en vlees van my
vlees” is. Hy het ook genoem dat hulle ‘een’ is as wese. Nou die vrou het haar
(reinheid) afgesonderdheid in Adam ontvang. Sy moet haar as wese altyd
verbind aan ‘n Adamiet anders sal verbastering intree en reinheid sal sy
verloor.
Hier volg ‘n klompie verse uit die skrif tot lering:
Eseg. 18:5 Maar as iemand regverdig is en reg en geregtigheid doen;:6 nie
eet (seks) op die berge (volkere) en sy oë nie opslaan (aanbid) na die
drekgode van die huis van Israel en die vrou van sy naaste nie verontreinig
en nie naby ‘n vrou kom as sy onrein is nie, :11 ...—as hy ook eet (seks) op
die berge (volkere) en die vrou van sy naaste verontreinig (hoereer en
verkrag),
Lev 12:2 Spreek met die kinders van Israel en sê: As ‘n vrou swanger word
en ‘n seun baar, sal sy sewe dae lank onrein wees; soos in die dae van die
onreinheid as sy onwel is, sal sy onrein wees. :3 En op die agtste dag moet
hy aan die vlees van sy voorhuid besny word. :4 Dan moet sy drie en
dertig dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat heilig rein is, moet sy
raak nie en in die heiligdom reinheid mag sy nie kom nie totdat die dae van
haar reiniging verby is. :5 Maar as sy ‘n dogter baar, sal sy twee weke
onrein wees soos by haar maandelikse onreinheid. Dan moet sy ses en
sestig dae in die reinigingsbloed bly. Lev. 15:19 En as ‘n vrou ‘n vloeiing het,
en die vloeiing in haar vlees bloed is, dan bly sy sewe dae lank in haar
onreinheid; en elkeen wat aan haar raak, sal tot die aand toe onrein wees.
:20 En alles waar sy in haar onreinheid op lê, sal onrein wees; en alles
waar sy op sit, sal onrein wees. Lev. 15:24 En as ‘n man met haar
gemeenskap het, sodat haar onreinheid op hom kom, sal hy sewe dae lank
onrein wees; en elke bed waar hy op lê, sal onrein wees.
Tot so ver weet ons nou van Verbastering, Hoerery en waaroor reinheid gaan.

6.
Ons kan nou kyk na die huwelik waar die vermeerdering moet plaasvind.
Die Adamiet man kry vir hom ‘n Adamiet vrou om die opdrag wat hy
ontvang het uit te voer: “gaan en vermeerder”.
Mal. 2:15 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. :16 Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, YHUH die God
Skepper van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die
HERE YHUH van die leërskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle
gees en wees nie ontrou nie.
Wat hier opgelet moet word is die “gees” scenario. Al YHUH se skeppinge
het dieselfde opdrag ontvang om te gaan vermeerder, maar aan die Adamiet
het Hy attent gemaak dat hy ‘n gees / asem ontvang het wat opgepas en
vertroetel moet word. Hoekom? Omrede dit die gees / asem van VADER is.
Sodra verbastering inkom breek en verdwyn die egtheid daarvan. Nooit kan
die nageslag van ‘n verbasterde inkom as rasegtheid nie. Verlore is hulle en
skuldig is die ouers van daardie kinders (Deut. 23:2 Geen baster mag in die
vergadering van die HERE YHUH kom nie; selfs sy tiende geslag mag in
die vergadering van die HERE YHUH nie kom nie. Een van die vertalings
noem dat selfs ‘n 10de van die 10de geslag nie in die vergadering mag inkom
nie).
Dus alle vermeerderinge van ‘n Adamiete behoort aan YHUH as ‘n “familie”
lid. Ons lees in Matt. 12:50 Want elkeen wat die wil doen van My VADER
wat in die hemele is, dié is My broer en suster en moeder. Wat is die wil van
VADER? Om te doen wat HY daar tot stand gebring het en doen wat HOM
behaag.
Met die informasie kom daar nou vrae soos: Is ‘n hoerkind verlore? Wat
gebeur met die verbasterde kind? As daar skeiding (hetsy dood, hoerery of
ongelukkige huwelik) kom tussen man en vrou, mag daar nog kinders
voorkom uit die vrou?
Ek begin met ‘n hoerkind. As die ouers van die kind beide Adamiete was sal
hy nie verlore wees nie, want ons lees in Rug. 11:1 En Jefta, die Gileadiet,
was ‘n dapper held, maar hy was die seun van ‘n hoer; en Gílead was die
vader van Jefta. Die ouers van die kind was wet ongehoorsames wat
verantwoording sal doen, maar nie die kind nie.
Die verbasterde kind. Die kind is verlore vir ewig en altyd. Nooit kan hy
rasegtheid ontvang nie. Vuil en vermeng is sy bloed. Ons lees in Hos 4:2
Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg owerspel; hulle breek in, sodat
bloedbad aan bloedbad raak. Om bloedbad te verstaan moet ons weet dat
daar meer as een bad is. Kom ons kyk gou wat ‘n bloedbad is. Alle skeppinge
van YHUH op aarde is ‘n bad of ‘n houer waar lewe in is.

7.
Die bad of houer huisves organe en alles wat jy ook al van geleer het wat
binne die liggaam is waarvan vloeistowwe (Bloed in die mens en dier of
wateragtiginsekte) deur die liggaam verteenwoordig is. Nou daardie
baddens is belangrik om hulle te onderskei van mekaar. Toe YHUH begin
skep het op aarde het Hy vier rivierlope daar gestel, die Pison, Gion,
Heddékel en die Frat. Daardie riviere was vier bloedbaddens wat die aarde
benat het. Een was die geel volkere, ‘n volgende was die swart volke (nie die
swart Afrikaners nie), nog een was die wit volkere en die laaste een was die
Adamiete. Die eerste drie baddens is volke met donker oë en lang swart hare
waarvan die Adamiet die vierde bad is met gekleurde oë en hare. Soos
genoem is daar nog baddens soos die Afrika of Australië se swart volke ens.
Dit oor die bloedbad, ons gaan voort met die laaste vraag oor die geskeide
vrou met kinders.
Die geval waar die vrou reeds kinders vir haar man in die lewe in gebring het
kom tot sterwe of skeiding tree in is vir baie ‘n moeilike geval en tog so
maklik.
Indien die man nog lewe en sy hoereer is dit ‘n oortreding (Lev 20:21 En as
‘n man sy broer se vrou neem, is dit bloedskande. Hy het die skaamte van
sy broer ontbloot; sonder kinders sal hulle wees). As dood ingetree het en
daar was nie kinders in die huwelik nie dan moet die broer van die oorledene
se vrou vir hom as vrou neem (Deut. 25:5 As broers bymekaar woon en een
van hulle sterwe sonder dat hy ‘n seun het, dan mag die vrou van die
oorledene nie daarbuite ‘n vreemde man s’n word nie; haar swaer moet by
haar ingaan en haar as sy vrou neem en die swaershuwelik met haar
sluit;:6 en die eersgeborene wat sy baar, moet staan op naam van sy
oorlede broer, dat sy naam nie uit Israel uitgedelg word nie).
Die geval wat nou belangrik is, is die geval waar daar reeds kinders vir die
man gebore was en die man sterf of die huwelik kom tot ‘n einde. Wat baie
belangrik is om te weet is dat ‘n vrou ‘n “deur” vir die man se nageslag is (Nie
anders om nie). Die vroulike geslag het ‘n baie belangrike doel op aarde
ontvang van YHUH en dit was nie net om ‘n maat vir Adam te wees nie,
maar ook om te vermeerder.
Om te kan vermeerder op aarde gebruik YHUH die vrou as die deur / weg vir
Sy saad (Die vrou is ook die enigste wese wat ‘n volk kan laat verbaster of
laat suiwer bly. ‘n Man kan rondloop en hoereer tussen volkere en tog
raseg bly, maar die vrou nie). Soos ons bo gelees het van reinheid en
rasegtheid is dit die ware weg deur YHUH beskik dat Hy ‘n nageslag daar vir
Hom bestel het (Mal.2:15).
Onreinheid tree in wanneer daar seks tussen man en vrou is, maar met die
wete dat YHUH ‘n reinheidswet daar gestel het na die daad ( Lev. 15:18 En
wat die vrou aangaan met wie ‘n man vleeslike gemeenskap het altweev
moet ‘n bad neem en sal tot die aand toe onrein wees).

8.
Deur die seks daad word daar kinders vir die man gebore en die vrou is weer
onrein tot en met die wet bepaling. Dus in onreinheid word die Adamiet
kinders ontvang waarvan die wetbepaling hulle weer reinig. Dus is ons as
Adamietgesinne telkemaal gereinig deur die wette van YHUH.
Nou as die man tot sterwe kom (of daar kom ‘n skeiding tussen hulle) en die
vrou bly agter met een of drie van die man se kinders van hom is die vraag:
Mag die vrou weer trou met ‘n volgende Adamiet? Nee beslis nie! Waarom
nie ? Want sy was die deur / weg vir YHUH se saad!
Wat verstaan moet word is dat die Adamietman slegs ‘n werktuig vir YHUH
is. YHUH sê tog duidelik dat alles op aarde Syne is (Jer.45:4 ...: So spreek
die HERE YHUH: Kyk, wat Ek gebou het, breek Ek self af; en wat Ek
geplant het, ruk Ek self uit; en dit betref die hele aarde). Hy het besluit dat
Hy ‘n manlike en ‘n vroulike op die aarde sal plaas met die doel tot
vermeerdering (ek wil amper sê dat YHUH Homself dupliseer in die
manlike wesens om te kan “skep” deur voortplanting). Die manlike is Sy
werktuig en die vroulike die voortbestaan van daardie manlike (die skepping
wese uitgesluit of dit manlik of vroulik is gaan oor bestaan m.a.w. ‘n
koedoe, springbok, skaap, bees of mens).
Om terug te kom, oor YHUH se saad. YHUH het die Adamiet man ‘n vrou
gegee om voort te plant dat daardie man se saad (ontvang van YHUH) sal
voor bestaan. ‘n Ander man se saad (wat ook YHUH sin is) mag nie in die
vrou kom tot voortplanting van sy saad nie. Kom ek stel dit so dat daar nou
‘n bloedbad scenario intree. Elke man sien hom as wese in sy kinders raak.
Die man sien ‘n spieëlbeeld van homself in sy kinders. Wat ek eintlik wil sê is
dat YHUH die man gedupliseer het in sy nageslag (Deut. 24:4 dan mag
haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem, dat sy sy
vrou word nadat sy onrein geword het nie; want dit is ‘n gruwel voor die
aangesig van die HERE, YHUH en jy mag op die land wat die HERE
YHUH jou God Skepper jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie).
Met al die informasie en lering kan ons die rede sien hoekom YHUH
egskeidings haat. Hy weet dat die vrou weer wil / gaan trou en dat die
volgende man kinders by haar sal wil hê. Die man en vrou wat weer trou
nadat daar kinders van ‘n vorige huwelik is sal voor die gereg verskyn. Hulle
sal nie opstaan om in die 1000 jaar van vrede te gaan nie, maar in die tweede
opstanding tot oordeel daarna.
Bedink dit en neem ‘n sinvolle besluit in julle lewe, want julle besluit lei tot
‘n ewige een! Indien jy oortree het maak dit reg voor VADER dat oordeel nie
jou weerhou om in te gaan in die 1000 jaar van vrede nie.

