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 963. 
Seks en die gevolge 

Om ‘n seks ommegang te hê is sekerlik een van die sterkste goed wat YAH 
aan die mens toevertrou het. Hy het die opdrag eerstens aan die seediere en 
voëls gegee in Gen. 1:22; So ook aan die wat lyk soos die mens wesens in vers 
28 Wat verstaan moet word is dat die opdrag onvoorwaardelik aan hulle 
gegee was. Dus moet hulle gemeenskap hê sodat ‘n nageslag daar gestel kan 
word volgens YAH se opdrag ( ‘gaan en vermeerder’ voëls van die hemel, vis 
en diere in die waters, diere, insekte saam met die mens soort op aarde).  
Min weet dat Adam nie die opdrag “om te gaan vermeerder” ontvang het by 
YAH nie. Eers nadat Eva verly was deur Ha satan het sy ‘n ander tipe opdrag 
ontvang as al die ander geskepte wesens (‘n 100 jaar nadat Eva vir Adam 
gegee was as ‘n vriendin/geselskap/hulp het sy die opdrag gekry).       
 
Ons kan nou eers na Mal. 2:15,16 en dan 14 gaan om ’n grondslag daar te stel 
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.: Want Ek haat egskeiding, sê die HERE YAH, die God Skepper van 
Israel Yashar’EL, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die 
HERE YAH van die leërskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees 
en wees nie ontrou nie. : Waarom? Omdat die HERE YAH getuie is tussen 
jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog 
jou metgesel is en die vrou van jou verbond.  
Let op dat daar telkemaal van die “gees” gepraat word wat baie belangrik is 
om dit te verstaan. Slegs Adam en sy nageslag sal net die gees hê en nie 
ander volke of enige lewe op aarde nie.  
 
Nou kan jy vra, maar hoe werk die gees as dit net in die Adamiet sál wees? 
Maklik, nadat Adam die gees ontvang het was hy die enigste wese op aarde 
wat die gees gehad het. Niemand kon van sy gees ontvang nie, want dit is 
afsonderlik net aan Adam gegee. Adam (dié gees draende) het eers na 100 
jaar met Eva gemeenskap gehad. Deur die seksdaad het die gees van VADER 
oorgegaan na Adam se nageslag.  Al die ander lewe op aarde dra nie ‘gees’ 
oor na sy nageslag nie, want hulle het dit nie ontvang nie. 
  
Ek gee graag die uitwysing om die stelling wat ek hier plaas in die 
hedendaagse lewe soos volg: As ons kyk na die Oosterse volke(Japanese, 
Chinese) het hulle almal lang swart hare en donker oë. Ons kan kyk na die 
Indiërs in die ooste of in Amerika se hare is lang swart en donker oë. Ons 
kan ook kyk na die Jode en sommige Europese volke soos die Italianers en 
Grieke wat almal lang swart hare het met donker oë. Ons kan nou oorgaan 
na die swart volke (Afrika mens soorteg)regoor die aarde het swart kroes en 
donker oë. Nou wat gedoen kan word is dat jy elke soort langs mekaar kan 
sit en hulle lyk dieselfde.  
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Hulle mag mekaar maklik uitmekaar ken, maar vir ons gaan dit nie so 
maklik wees nie. Ons kan nou oorgaan na die diereryk, en as jy elke soort 
langs mekaar plaas lyk hulle ook identies. So kan ek die insek wêreld ook 
ingaan waar hulle dieselfde lyk. Dus toe YAH gespreek het dat alles op aarde 
moes gaan vermeerder het, het duplikasie dadelik ingetree.  
 

Toe Eva wel met (Ha satan) Adam gemeenskap gehad het was daar ‘n groot 
verskil tussen hulle en die normale rondom hulle. Hulle nageslag het 
verskillende kleur hare en oë. Dus hulle wat gees draende is het verskillende 
hare en oë. Toe verbastering ingetree(gevalle engele) het na die tuin van 
Eden het YAH dit gestop met die watervloed van Noag. Tog was Ha satan 
listig genoeg om na die vloed YAH weer te tart om die mens te verbaster. 
Daarom die groot verbastering van Daniël se beeld uitleg dat die voete van 
klei en yster was.  
                    
Nou dat ek so ‘n bietjie agtergrond gegee het kan ons oorgaan na die seks 
dade en voortplantings. Tydens seks/ommegang tussen Adamiete is daar 
twee verskillende ruiling wat plaasvind: 'n fisiese en ‘n geestelike. Die fisiese 
dra hulle wel van kennis weens kinders daarna, maar min wetend is daar ‘n 
geestelike wat ook plaas vind by ‘n nuweling. Wanneer ‘n man seks het met 
‘n vrou  skenk hy “gees en vlees”. Ek kan amper sê hy ‘skep’ ‘n nuwe wese 
met ‘n gees binne-in sy nuweling. Deur lering skep die vader, eienskappe, 
gedrag, ideologie, ens. aan die nuweling; tog sal daar spontane eienskappe 
wees. Die pa se gedrag, gedagtes, gevoelens en persoonlikheid wil ek amper 
sê word nou ook deel van die nuweling. Ons maak altyd die stelling dat die 
appel nie ver van die boom afval nie, beteken dat sy seun baie nes die pa is.   
 

Alle wesens op aarde het die opdrag ontvang om voort te plant en dus sal 
daar ‘n instinktiwiteit wees “van die manlike kant” tot vermeerdering.   
Seks is bedoel tot vermeerdering en dit kan slegs deur ‘n manlike en ‘n 
vroulike geskiet. Ons sit met manne wat van manne hou en so ook vroue wat 
van vroue hou, wat 100% teen YAH se bevel is “om te gaan en vermeerder”.  
1Kon. 22:47 Ook die skandseuns(moffies)wat ... nog oor was, het hy uit die 
land uitgeroei.  Hoekom? Dit is teen die bevel van ons Skepper!  
 
Nou die verbastering situasie. As ‘n Adamiet omgang het met enige volkse –
groep, dan verbaster hy nie net nie, maar dan stop die gees wat YAH in hom 
geplaas het om voort te kan gaan. Daar sal wel tekens wees in die nuweling 
asof hy nou ook deel uitmaak van ‘n Adamiet; maar as ‘n Adamiet met ‘n 
swarte (mens soorteg) ommegang het is die resultaat gewoonlik bruin;  
‘n Baster is dit en wat nie in die vergadering van YAH mag inkom nie.  
Deut. 23:2  Geen baster mag in die vergadering van die HERE YAH kom 
nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE YAH nie 
kom nie.  
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‘n Jong Adamiet moet nou se dae reg oordeel om vir hom ‘n vrou te vat. As 
die kleur nie suiwer wit is nie moet daar rooi ligte aangaan. M.a.w. as daar 
blasheid in die vel voorkom was daar in die vroeër geslagte verbastering. Dit 
is nie te sê dat dit ‘n swarte was nie dit kan ook ‘n volksgroep wees wat blas 
was wat uit Oosterse nasie of waar ook al hul ontstaan begin het. YAH het 
vier bloedlyne daar gestel op aarde nl.: geel, swart en twee wit volkere 
waarvan die Adamiet die uitverkore een was (Adam het nie die opdrag soos 
die “man en vrou” in Gen. 1:27 ontvang om te gaan en te vermeerder nie. 
Adam en Eva het eers na 100 jaar Kain /Abel gehad. Intussen het die man 
en vrou reeds kinders voortgebring waarvan Kain ‘n vrou gekry het). 
Dus het YAH die verskillende bloedlyne daar gestel dat die Adamiet maklik 
sy eie kleure of soort kan kies (So ook die ander). Ongelukkig sit ons met Ha 
satan werke tussen ons Hos 4:2  Hulle sweer en lieg en moor en steel en 
pleeg owerspel; hulle breek in, sodat bloedbad aan bloedbad raak (Die een 
volk se biologiese ‘bloed’ bestaan met die ander sin vermeng). Dan 2:33  sy 
bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei.  
 
Ek sluit met ‘n waarskuwing. Ons as Adamiete mag slegs ommegang hê om 
die opdrag van YAH te volbring, en dit is om te vermeerder. Geen seks / 
ommegang buiten tot voortplanting. Matt. 19:12  Want daar is persone wat 
onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is, en daar 
is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone 
wat hulleself onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die 
hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat.  
Ons voorvader Adam is saam met Eva uit die tuin van Eden verban weens ‘n 
seks daad. Dus in daardie oortreding moet ons sien dat seks YAH kwaad 
gemaak het, want Hy het dit aan andere gegee en nie aan Adam nie. YAH 
kon die mag om te spreek “skep” aan Adam gee, maar toe kom Eva (Wat ‘n 
god wil wees) en doen die seksdaad om haar eie besluite te kon neem (soos 
in Sara, Rebekka en ander vroue). Sy kon nie wag om ook kinders te kon 
baar soos die ander buite die tuin van Eden nie.  
Ja dit wat ons uit die tuin gejaag het soos: wellus, begeerte, sinlike genot, 
liggaamlike begeerte, seksuele drang, prikkeling en opwekking tot seks, 
satisfaksie, singenot, ens. moet ons weet dat die teenoorgestelde ons weer 
daarin sal toelaat.  
 
Baie dink dit is ‘n prestasie om ure aanmekaar of ‘n paar maal per dag ‘n 
ommegang te kan hê. Dit is hulle wat nooit grootword en sal verstaan dat dit 
hulle weerhou van YAH nie. Dit is nie dat daar ‘n gemeenskap mag wees nie, 
maar daar is ook perke, want ons sit met ‘n jaloerse Skepper. Doen dit wat 
privaat moet wees tot vermeerdering, maar nie tot jou en die vrou se 
satisfaksie nie.  Kom oor dit my vriend en kom na YAH Hy wag vir ons.  
  
    Bedink dit  


