2.
Kom ek vertel jou die waarheid.
VADER wat die SKEPPER is van die heelal het besluit dat HY vir HOM
SEUNS gaan genereer. SY EERSTE was YAHUAHUAH waarvan VADER
Hom Hoogagting en Lofwaardigheid gegee het. Almal in die Hemele het
YAHUAHUAH respekteer en gedien. M.a.w. YAHUAHUAH is aangestel as
Koning by VADER.
Oral waar VADER gegaan het, het YAHUAHUAH met HOM gegaan en by
VADER geleer (VADER geëer in al SY Skeppingsdade). VADER het ‘n
besluit om ‘n sekere kring af te trek in die groot heelal sodat SY SEUN ook
kan skep soos HY (Spr.8:27). VADER se Seun ‘YAHUAHUAH’ gaan toe om
te skep in daardie afgemete deel met VADER se teenwoordigheid. Uit water
en materie skep YAHUAHUAH die aarde met sy Hemel. Hy skep ‘n son,
maan, planete en ontelbare sterre wat die aarde moet dien. HY skep die
natuur met sy prag en praal op die aarde. HY skep boom, blom en gras van
alle soorte. HY skep die dier en insekte van alle soorte, m.a.w. die totale Fana
en Flora Joh.17:10. Met SY skeppings prag besluit YAHUAHUAH dat HY ‘n
Heerskappy gaan skep. Met VADER se toestemming en bystand skep
YAHUAHUAH boodskappers waarvan sekere take aan elk uitgedeel was. Met
elke skeppingsdaad sê YAHUAHUAH dit is goed. HY het niks geskep
waarvan HY nie van gehou het nie. Alles wat HY geskep het, het HY ‘n
opdrag gegee om te gaan vermeerder. Alles wat YAHUAHUAH geskep het
was suiwer in gene. Geen verbastering was toegelaat nie dus moes elke soort
voortplant volgens sy biologiese skepping.
Met Heerskappy in die hemel (“Eden”) het YAHUAHUAH op die aarde ook
‘n heerskappy geskep. Met daardie besluit skape HY vir Adam as heerser oor
die aardse skeppinge en later vir Eva as maat en hulp. Die geskepte wesens
wat die Fana en Flora insluit was almal onderdanig aan Adam.
YAHUAHUAH wat nou uit die Hemel (Eden) heers oor die Aarde (Tuin) het
vier riviere uit Eden laat loop (uit die Hemel op die aarde), m.a.w.
YAHUAHUAH Skep vier bloedlyne; Geel, swart en twee wit volkere waarvan
die Adamiet die uitverkore een was wat nie die opdrag soos sy onderdane
ontvang het om te gaan vermeerder het nie (Die drie bloedlyne nl.: geel,
swart en wit kan uitgeken word in hul intelligensie, skeppingsvermoë, hul
hare en oë. Al drie die bloedlyne het lang swart hare en nie gekrul soos die
swart Afrikaner nie; die Afrikaner is nie van daardie heersende of
skeppende bloedlyn wat direk uit Eden uit kom nie. Hulle is op aarde
geskep sonder die krag in die gees so ook dié bloed van dié SKEPPER). So
het die drie bloedlyne dan lewe ontvang op die stoflike aarde (Tuin) saam
met Adam. Adam het sy gees apart en afgesonder ontvang weg van die
aardse skepsels. Adam was heersend op aarde oor daardie bloedlyne en alles
wat YAHUAH op aarde geskape het. Alles was volmaak en het niks kort

gekom om te kan bestaan op aarde nie (Die een wat oor die ander aangestel
was het die begeerte in hom gehad dat die aangestelde heerser oor hom
moet heers).
3.
Eerste samevatting oor die waarheid is:
VADER is die SKEPPER van die “Hemele” en alles daarin met sy prag en
praal en SY SEUN YAHUAHUAH is die Skepper van die Aarde met sy
“Hemel” in prag en praal daarin.
Vir meer as 100 jaar het YAHUAHUAH se Skepping gedoen soos HY dit
beveel het (aarde en sy hemel). Elke planeet, ster, wind, wolk, reën, insek,
dier of mens het YAHUAHUAH gerespekteer as KONING; Toe kom Lucifer
na vore (een van YAHUAHUAH se gerubs wat ‘n voorstelling van lig was).
Oor baie was hy aangestel in die Hemel, en groot kragte het hy gehad. Tog
met al sy magte was hy onderdanig aan Adam op aarde.
Hy bewerk deur sy onderdane ‘n slim plan om vir Adam te vang en sy
heerskappy van hom af weg te neem. Deur daardie sluheid bewerk hy nie net
heerskappy op aarde vir hom nie, maar ook in die Hemel. Na die val van
Adam [Wetsoortreding] het hy vrye toegang gehad bo in die Hemel en onder
op die aarde, so ook onder in die aarde waar die dode rus (nie Hemele waar
VADER is nie). Al die demensies wat YAHUAH geskep het, het hy vrylik
ingestap en gedoen soos hy wil. Ha satan het behoorlik alles wat YAHUAH
geskep het probeer verwoes. sy mikpunt was om alles te verbaster of net om
dit dood te maak. hy het kompromieë met sy engele gemaak, o.a. silo [die
dood]. YAHUAH het verskeie maal probeer om die mens [Adamiet] op aarde
te red, maar hulle het kort-kort afvallig geword daarom die besluit dat
YAHUAH alles wou verwoes Ex.32:10-12.
Telkemaal wou YAHUAH alles en almal tót niet maak, maar dan vind HY
guns in ‘n sekere siel op aarde soos Adam, Noag, Abraham of Moses. Deur
hulle gee HY weer die mens ‘n kans. Met waarskuwings aan SY uitverkore op
aarde teen die Ha satans geslag het Ha satan al hoe meer houvas begin kry
oor YAHUAH se skepsels.
YAHUAH het fisies uit die Hemel [Eden] oor SY uitverkore geheers en hulle
bygestaan teenoor Ha satans magte, maar SY uitverkore wou HOM toe nie
meer hê as KONING nie! 1 Sam.8:4-7 SY uitverkore hoereer en verbaster
tussen Ha satans saad. Hulle stel YAHUAH so teleur dat HY SY uitverkore
skei Jes.50:1. Hulle verdwyn behoorlik tussen die heiden volke in dat die
uitverkore nie eers meer weet dat hulle eens die uitverkore bloedlyn was nie.
VADER wat bewus was van die gebeure in YAHUAH se Skepping het
YAHUAH teruggeroep weens die verwerping van SY Skepping oor HOM.
VADER het geweet alles wat sou gebeur as YAHUAH nie daar was om SY
uitverkore by te staan teenoor Ha satans magte nie.

4.
Na ‘n lang tyd van verwoesting het VADER besluit om YAHUAH SY SEUN
weer na die aarde te stuur, maar die keer as ‘n Nederige wat onder die druk
van Ha satan moet wees. YAHUAH moes soos die mens ‘n vleeslike liggaam
ontvang (soos Adam van ouds) sodat Ha satan die keer die tweede ADAM
ook kon verly. Met alle mag het Ha satan toegeslaan, want hy het geweet as
hy die SEUN soos ‘n Adam van ouds wen, dan sal sy volgende skyf na die
heelal wees, waar VADER woon [watse skrikwekkende gedagte]. YAHUAH
as SHA [LOSSER] kom koop fisies SY uitverkore los van Ha satans mag met
SY bloed aan die folterpaal. Ha satan is deur homself uitoorlê deur om
YAHUAH (YAHUSHA) te probeer vervuil met wetsoortreding en ook dat HY
nou soos die gevalle seuns vasgehou sou word in die doderyk deur Silo.
VADER met SY Almag kom na 3 dae en haal YAHUAH (YAHUSHA) SY
SEUN uit die dode uit. YAHUAH wandel toe nog vir 40 dae op aarde tussen
SY skepping met bejammering en seer, en toe vaar HY op na VADER.
Tweede samevatting oor die waarheid:
Adam word uitoorlê deur Ha satan waarvan Ha satan weet dat YAHUAH
Adam ‘n baie groot mag gegee het op aarde. Ha satan word koning en heerser
in Adam se plek. VADER roep YAHUAH eers terug en toe stuur HY HOM
weer na die aarde. Ha satan maak YAHUAH vleeslik dood en VADER wek
HOM weer vleeslik op. YAHUAH vaar op na VADER en sit aan SY
regterhand Hand.7:56.
Met die foltering en opstanding van YAHUAH die Seun van VADER het Ha
satan ‘n baie groot val gekry, want die ontsettende groot magte wat Ha satan
ontvang het na Adam se val is aan die verdwyn. Direk nadat YAHUAH in die
Hemele aangekom het, het YAHUAH weereens aan die regterhand van
VADER gaan sit in Lofwaardigheid. Ha satan is op bevel dadelik uit die
Aarde se Hemel uit verdryf met sy magte, en so ook uit die doderyk onder in
die aarde 1 Pet.5:8. Ha satan is ontsettend boos oor die val en is ook bewus
dat daar geen uitkomkans of oorwinning vir hom meer kan wees nie. sy hele
doelstelling nou is om die uitverkore op aarde met alle mag uit te wis, want
hy weet sy tyd is min.
Met YAHUAH se aankoms op aarde het Sy ereplek as Koning 100%
opsigtelik geword. Die orde van Melgisedek wat ‘n Priester is, is YAHUAH
Ps.110:4. VADER gaan weer SY SEUN YAHUAH stuur na die aarde, maar die
keer as Koning en Priester. YAHUAH gaan 1000 jaar kom regeer oor SY
uitverkore en hulle leer van alles wat Adam geweet het toe hy in heerskappy
gewees het.
HY gaan hulle SY wet en orde deurgee. Hulle gaan leer om heersers te wees
Hos.2:15,16.
Na die 1000 jaar gaan die agste dag aanbreek vir dié uitverkore en direk
daarna die oordeel oor Ha satan en die bose (Ook vir die Adamiete en die
ander oortreders).

5.
YAHUAH gaan die uitverkore en SY boodskapper mag verskuif na ‘n nuwe
hemel met ‘n nuwe aarde, waarvan HY as KONING vir ewig sal heers. Die ou
aarde gaan in totaliteit vernietig word met Ha satan en alles daarop
Open.21:12.
Derde samevatting oor die waarheid: Ha satan het homself uitoorlê. Ha
satan het nie meer toegang in die Hemel of doderyk nie. YAHUSHA kom
terug as YAHUAH en kom Heers op aarde vir ‘n 1000 jaar. Na 1000 jaar is
die Agste dag en dan die oordeel. Die aarde gaan tot niet, ‘n nuwe Hemel en
aarde vir YAHUAH se uitverkore.
Wat belangrik is om te weet en te besef met YAHUAH se ingryping oor SY
uitverkore oor die afgelope 6000 jaar is:.
YAHUAH kon van die begin af SY skepping tot niet gemaak het weens
Wetsoortredings. YAHUAH het telkemaal ‘n persoon of ‘n gesin gered en dan
weer met hom of hulle “dit” probeer waarmee HY in die tuin van Eden begin
het. Omrede ons nou in die laaste uur op aarde is sal verborgenheid van
YAHUAH en geheimenisse van Ha satan geopenbaar word. Openbare
verborgenheid gee vir SY uitverkore moed vir die toekoms na die ewige
Lewe, maar die openbare geheimenisse van Ha satan doen die
teenoorgestelde daarom die verwarring wat gesaai word in die laaste uur!
‘n Paar voorbeelde soos:
Toe daar ‘n taalverwarring gekom het by Nimrod en sy toring was daar net
een spreektaal op aarde. Almal het hom gedien en geëer as “god die vader”
en sy vrou [ma] was geëer as “god die gees” en sy seun as die derde “god die
seun”. Onmiddellik na die taalverwarring het elke groep wat ontstaan het
nog steeds daardie gode aangehang, maar wel gedien het in hulle eie [nuwe]
taal, daarom kry jy die “ma en kind” of die “vader seun en gees” of selfs die
gered-des in die Ark aanbidding, regoor die aarde. Met opgrawings kom
uitwysing dat ons voorouers Egiptenare moes gewees het en dat daar geen
werklike bewyse is van Yashar’EL nie?
Oor Egipte: Voor die vloed was daar nie ‘n Egipte nie, maar baie jare daarna.
Gam, een van drie seuns van Noag, was die stigter van Egipte of Egiptenare.
Hoekom? Gam het die seun gehad met die naam Kus en hy was verlief op die
vrou Semiramis wat eintlik ‘n hoer was. Kus was bewus van haar aktiwiteite.
Hy was ook die eerste wat ‘n muur rondom sy woongebied gebou het om dit
te beheer wie in of uit mag gegaan het. Soos die storie versprei het rondom
haar hoereerders was Nimrod nie Kus se seun nie. Toe Nimrod ‘n man
geword het, het hy en Semiramis, Kus laat doodmaak. Semiramis het
aangehou met hoerery en daarbenewens Tammus die eenvoudige [Die hoer
kind].

6.
Die familie was heersend in daardie stadium en het probeer om almal
rondom hulle te akkommodeer. Met die taalverwarring het baie elders gaan
woon, maar tog was Nimrod die heersende. Abraham was ook onder Nimrod
se heerskappy, waarvan YAHUAH hom daaruit gelei het na Kanaän. Die
streek Kanaän wat aan die seun van Gam behoort het, het later die eiendom
van die Yashar’EL geword (waar die stede Sodom en Gomorra geleë was).
So kan gesien word dat Gam se nageslag noordwestelik weggetrek het van
Nimrod se heerskappy af. Hulle laaste punt was Egipte, waarvan Yashar’EL
geskiedenis ook daar lê. Met die groei en vermeerdering van Abraham se
nageslag het hulle eers verhuis na Egipte waarvan Yashar’EL 430 jaar daar
gewoon het. Vanaf Egipte het hulle na die beloofde Kanaän getrek; waarvan
opgrawings en ontdekkings in Babel, oos van Kanaän, of in Egipte sal jy ons
voorvaders (Yashar’EL) opspoor in daardie omgewing se geskiedenis. Soos
‘n Moses of Josef in Egipte of Abraham in Babel, ens. Die uitverkore volk van
YAHUAH was slim, sterk en kreatief. Waar ons ook al gewoon het ons
astronomiese geboue gebou en allerhande ontwikkelings gedoen (tot vandag
toe). Hetsy in Egipte, Babel, Europa, Amerika, Australië of in Suid Afrika sal
jy Yashar’EL kry. YAHUSHA (YAHUAH) het ons kom waarsku teen Ha
satan en sy magte en baie openbaringe gegee oor SY Koninkryk en so ook Ha
satan se koninkryk plan.
Vierde samevatting oor die waarheid. Ha satan probeer sy laaste poging om
die uitverkore uit te wis. Hy probeer om die uitverkore te vergelyk met ander
volke op aarde in die opsig dat daar nie ‘n verskil is nie. Dat ons almal
dieselfde god aanbid. Dat almal uit Adam kom en dat daar net een bloedlyn
op aarde is.
Strategieë van Ha satan is (1) Om die uitverkore ‘n Christen te maak [almal
is mos welkom]. (2) Die misbruik van Apostelskap [almal kan mos een
wees]. (3) Aan die eenkant is die Skrifte ‘n geloof boek [nie die geskiedenis
boek van Yashar’EL nie]. (4) Aan die anderkant is die Skrifte ‘n
saamgestelde boek van beloftes en gebooie deur ‘n groep gelowiges, nie van
YAHUAH nie.
Nou kom die vraag wat is die Skrifte en waaraan moet die mens op aarde
glo? As jy die “y” van Bybel vervang met “a” dan is dit Babel, m.a.w. ‘n klomp
saamgestelde boeke van Babel! As jy Testament los maak soos: Test – Amen
– T kom. Test wat eerste staan is die godin Test wat binne in ‘n seeskulp
staan wat natuurlik Semiramis is wat ook “testimony” belydenis beteken en
erkenning gee aan haarself, haar man en seun. Die Amen is die volgende deel
waar Amen “Ra” die songod (wat Nimrod voorstel) is en afsluit met T vir
Tammus sy seun. Die Rooms-Katolieke het baie uit daardie Boek gelaat wat
saak kom maak en het baie ingebring wat twyfel en verwarring geskep. Ha
satans poot is daarin en daarom is dit nie die WOORD van VADER nie, maar
wel SY Verborgenheid aan ons, en die geskiedenis van SY uitverkore!

7.
So, die Skrifte is nie vir alle volke om net te lees nie, daar is alreeds 55
verskillende Skrifte anders geïnterpreteer in Engels en 38 000 verskillende
gelowe het hulle geboorte daaruit gekry. As jy nie ‘n ware bloedlyn kind van
YAHUAH is nie, en jy lees die Skrifte wat behoort aan Yashar’EL, sal jy
verwar word deur Ha satan in daardie Geskiedenisboek van hulle! Ons wat
kan lees put baie daaruit en daarom is Ha satan so toornig op ons “dié
uitverkore Nasaréners met hul Koning Yashar’EL”. Ja YAHUAH het geen
strategie nodig om met SY skepsels te werk nie, want alles behoort aan
HOM!
YAHUSHA wat was, wat is en wat weer gaan kom, kom nie weer as SHA
“Losser” nie, maar as KONING en PRIESTER! HY gaan nie vra nie, HY gaan
beveel! Ja, Ha satan, bose engele, demone, bose Adamiete, heidene en die
bose dier sal HY in die helse vuur werp waar pyn nooit ophou nie! Die wat sê
dat die hel nie bestaan of dat die hel net ‘n kort tyd sal wees; hy lees die Skrif
soos hy dit wil lees, maar die wat wel verstaan, asb. my broer waarsku ons
mede uitverkore broer, die een wat lyk, dink en reageer soos jy. Die een wat
nie skaam is om ‘n kind van die ALLERHOOGSTE te wil wees nie. Die een
wat kan bloos, die een wat nie ‘n haakneus/platneus het nie, die een wat
mededeelsaam is. Die een wat verskillende kleure oë en hare het onder sy
kinders het, ja, die een wat graag na jou wil luister.
Ons is besonders vir YAHUAH, afgesonder en eenkant geplaas, weg van die
swart, geel, of bruin volkere; selfs is daar ‘n skeiding gemaak tussen die wit
volkere, want ons lyk nie soos hulle nie. Dink net by jouself, telkemaal as die
uitverkore volk YAHUAH se Wette oortree het, het die wesens op aarde saam
met die mensdom straf ontvang, maar as die heidene (of die dier) YAHUAH
se Wette wat HY met Yashar’EL gemaak het oortree, dan gebeur daar niks.
Vyfde samevatting oor die waarheid:
Ha satan weet dat hy verloor het en daarom die woede wat ons tans op aarde
beleef. Die aanvalle op gees en vleeslike vlak. Die okkultisme, die
verskillende Skrifte, seks, drank, egskeidings, vroue wat in die man wêreld
beweeg en andersom, geld, aards besittings, gesinsgeweld en alles word
gedwing na wêreldheerskappy van Ha satan.
Ons kom nou by die finale aanslag van Ha satan wat hy beplan waarvan sy
plan teruggaan tot in die Tuin van Eden. “Hindoeïsme” is die oudste en
verfyndste strategiese plan wat op aarde bestaan. Dit is nie so seer ‘n
godsdiens nie, maar meer ‘n lewenstyl (‘n oorlewing kultus tussen die
aardbewoners). Daar is nie een godsdiens op aarde wat nie by Hindoes gaan
leer en leen het nie. Alle, alle godsdienste kom van die Hindoes en dit sluit
Christendom en die Jodedom in.

8.
Hulle verkondig allegorie en hulle godsdiens is die geboorte van die alsiende
oog, Kundalini slang, driehoek, sirkel, heksagoon, pentagram, akupunktuur,
swastika, seks, joga, doek en doilie op die kop, krale in die hand, arend,
drake, slange en nog vele meer. Daar is niks op aarde wat hulle nie aanbid
nie, en almal is welkom. In 1964 het hulle gode “guru’s” besluit dat hulle nou
die wêreld gaan oorneem tot een god stelsel.
Die strategie van Ha satan is soos volg:
Omrede almal dieselfde god aanbid kan
hulle ingaan na daardie god met hulle gesalfde, profeet of wat ook al.
Omrede die Jode [Moslems] se deur langs ons deur is en net ‘n muur tussen
ons en hulle het, het oëverblindery begin. Die Yashar’EL moet nou presies
doen wat hulle doen, want hulle is mos die ‘uitverkore’ (Vir Ha satan ja).
Yashar’EL is die lote wat nou binne in hulle geënt moet word en moet doen
soos hulle ons leer. Yashar’EL moet eet wat hulle eet (Kosher), feeste hou
soos hulle en op hulle vasgestelde maande, aantrek soos hulle, m.a.w. ‘n doek
oor die kop as jy bid en kippah om jou nederigheid te bewys.
Net in kort oor ‘n geval in die Talmoed.: {Shabbat 156b} vertel van ‘n
verhaal van ‘n man met die naam R. Nahman, wat ‘n tradisie laat ontstaan
het toe sy ma vir hom ‘n doek oor die kop laat hang het. Sy het vir haar seun
gesê het dat hy dit moet dra om sy gesig te versteek dat die mense hom nie
moes erken nie en so ook dat hy daardeur bewus sal wees dat [sy] god
teenwoordig is. Dit het ‘n tradisie en ‘n identiteit onder die Jode geword.
Deur die dra van die keppie [kippah of kipa] en die doek voel hulle dat hulle
hul god respekteer.
Nie een van die bostaande uit Shabbat 156b kom uit die Skrif nie, dus is dit
Ha satanskinders se rituele.
Shabbat was verborge vir die Yashar’EL vir baie jare tot die openbaringe
rondom 1960 gekom het. VADER het vir Yashar’EL wakker gemaak onder
die heiden volke. Ongelukkig het die Jode ook hard begin om te werk onder
die ontwaakte Yashar’EL om hulle te nooi om te doen soos hulle anders gaan
hulle jou uitwerp in die duisternis. So die na-aap het sy tol geëis dat almal
van sononder tot sononder moet Shabbat hou (Waarvan die ou Sondag
aanbidders sonsopkoms tot sonsopkoms is). Die verkeerd is voor die hand,
want die woorde van YAHUAH word oor die hoof gesien nl.: “en dit was
aand en dit was more”, m.a.w. 12 nm tot 6 nm. en 6 vm. tot 12 nm. Dit is ‘n
volle dag siklus soos die Jode s’n, maar met die verskil dat YAHUAH met
daglig werk (die son) en hulle met die nag (die maan).
Bedink dit

