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2.
In Luk. 17:21 staan: En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want
die koninkryk van VADER is binne-in julle.
Om die gedeelte uit Lukas te verstaan moet ons deur die Skrifte gaan.
Gen. 1:1 In die begin het God Skepper die hemel en die aarde geskape. :2
En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die
Gees van God Skepper het gesweef op die waters. :3 En God Skepper het
gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. :4 Toe sien God Skepper dat die
lig goed was. En God Skepper het skeiding gemaak tussen die lig en die
duisternis; :5 en God Skepper het die lig dag genoem, en die duisternis het
Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.
In die begin het Skepper ‘YAH’ ons geskape. En ons was woes en leeg
daarna, en duisternis was binne ons. En die Gees van ons Skepper het
gesweef op die waters binne ons. En ons Skepper het sê: Laat daar lig wees.
En ons Skepper het skeiding gemaak tussen lig en duisternis.
Ex. 14:22 En die kinders van Israel Yashar’EL het midde-in die see getrek
op droë grond. En die waters was vir hulle ‘n muur aan hul regter— en aan
hul linkerkant.
Ons was beskerm deur waters aan linker en regterkant.
Ex. 23:25 En julle moet die HERE YAH julle God Skepper dien; dan sal Hy
jou brood en jou water seën, en Ek sal siektes uit jou midde verwyder.
Ons water binne ons is geseën.
Ex. 30:18 Jy moet ook ‘n koperwaskom maak met sy kopervoetstuk, om in
te was; en sit dit tussen die tent van samekoms en die altaar, en gooi water
daarin, :19 dat Aäron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan
was. :20 As hulle in die tent van samekoms gaan, moet hulle hul met water
was, sodat hulle nie sterwe nie; of as hulle naby die altaar kom om te dien
deur ‘n vuuroffer aan die HERE VADER aan die brand te steek. :21 Hulle
moet dan hul hande en hulle voete was, sodat hulle nie sterwe nie. En dit
moet vir hulle ‘n ewige insetting wees, vir hom en sy nageslag in hulle
geslagte.
Gereeld moet ons die liggaam reinig met simboliese water sodat ons rein en
skoon voor VADER kan verskyn.
Num. 5:16 En die priester moet haar laat nader kom en haar voor die
aangesig van die HERE VADER stel. :17 En die priester moet heilige rein
water in ‘n erdepot neem; en van die stof wat op die vloer van die
tabernakel is, moet die priester neem en in die water gooi.

3.
Num. 5:18 Daarna moet die priester die vrou voor die aangesig van die
HERE VADER stel en die hare van die vrou losmaak, en hy moet die
gedenkoffer op haar hande sit—’n spysoffer van jaloersheid is dit; en in die
hand van die priester moet daar wees die water van bitter smart wat die
vloek bring. :21 so moet dan die priester die vrou met die eed van
vervloeking besweer, en die priester moet aan die vrou sê: Mag die HERE
VADER jou tot ‘n vervloeking en ‘n verwensing maak onder jou volk
deurdat die HERE VADER jou heup laat inval en jou skoot laat opswel; :22
en mag hierdie water wat die vloek bring, in jou ingewande ingaan om die
skoot te laat opswel en die heup te laat inval. Dan moet die vrou sê: Amein,
amein! :23 Daarna moet die priester hierdie vervloekinge op ‘n blad
skrywe en dit in die water van bitter smart uitwis; :24 en hy moet die vrou
laat drink die water van bitter smart wat die vloek bring, sodat die water
wat die vloek bring, in haar kan ingaan tot bitter smart.
Indien ons water onstuimig en troebel word deur wet-ongehoorsaamheid sal
ons ‘n vervloeking wees en sterf.
Jos. 3:8 Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra, en sê:
Net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle
in die Jordaan bly staan. Jos. 4:23 deurdat die HERE YAH julle God
Skepper die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat
julle deurgetrek het, soos die HERE YAH julle God Skepper gedoen het met
die Skelfsee wat Hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek
het;
‘n Tweede kans word ons as uitverkore aangebied waar die waters beskerm
en suiwering ontvang.
2Kon. 2:21 Daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom en gooi
die sout daarin en sê: So spreek die HERE YAH: Ek het dié water gesond
gemaak; daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. :22 En
die water het gesond geword tot vandag toe volgens die woord van Elísa
wat hy gespreek het.
Onthou die “soutverbond” om die water binne jou te suiwer.
Neh. 3:26 En die tempelbediendes het gewoon op die Heuwel tot teenoor
die Waterpoort, teen die ooste, en die toring wat uitsteek.
Neh. 12:37 En by die Fonteinpoort het hulle, reg voor hulle uit, met die
trappe van die Dawid stad opgegaan, waar die muur opgaan bo die huis
van Dawid, tot by die Waterpoort teen die ooste.
Kyk gerus en sien die water poorte van die liggaam aan. Die Fontein is YAH
en die water is Syne wat binne jou leef. Daarom moet die poorte beskerm
word sodat die water nie troebel word nie.

4.
Spr. 5:15 Drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. :16 Sal
jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstrome op die pleine? 18:4 Die
woorde van ‘n man se mond is diep waters, ‘n stroom wat bruis, ‘n fontein
van wysheid. Jes. 49:10 Hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die
woestyngloed en die son sal hulle nie steek nie; want hulle Ontfermer sal
hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water. Ecc 11:1 Son.
4:15
Laat YAH jou water suiwer sodat jy ‘n innerlike-bron van voeding het, sodat
jy woorde kan uitspreek uit jou / Sy diep waters, sodat die Ontfermer “YAH”
die Seun van VADER” jou kan gebruik om jou mede Yashar’EL broer saggies
te kan aanbring na waters waar rus is.
Jer. 2:13 Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen: My, die fontein
van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap,
gebarste reënbakke wat geen water hou nie. 6:7 Soos ‘n put sy water fris
hou, so hou sy haar boosheid fris; geweld en verdrukking word in haar
gehoor, siektes en wonde is gedurig voor my aangesig. 17:13 o HERE YAH,
Verwagting van Israel Yashar’EL! almal wat U verlaat, sal beskaamd
staan; wie van My afwyk, sal op die aarde geskryf word; want hulle het
die HERE VADER, die fontein van lewende water, verlaat.
Groot fout wat die uitverkore van VADER maak is om hulle water te steur en
troebel te maak deur weg te gaan van dié ware leer en lewenswyse. Hulle
gaan na predikers (geleerdes) wat lieg en bedrieg. Hulle versamel net leuens
wat versamel word in leë reënbakke. Net geweld, verdrukking, siektes en
wonde in hulle. Hulle water is troebel!
Eseg. 36:25 Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan
word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.
Vir oulaas sal YAH ons / Sy waters stil en reinig. Die wat na Sy stem luister:
Kom na my almal wat vermoei en belas is Ek sal rus gee.
Matt. 3:11 Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my
kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy
sal julle doop met die Heilige Reine Gees en met vuur.
Joh. 3:4 Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore
word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en
gebore word nie? :5 J*sus YAHUSHA antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek
sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die
koninkryk van God VADER nie ingaan nie. :6 Wat uit die vlees gebore is, is
vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
Luister uitverkore jy moet weergebore word uit “water en Gees” Dié
geboorte van die Rein Gees en vuur moet plaasvind sodat jou water suiwer
word.

5.
Joh. 4:10 J*sus YAHUSHA antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van
God VADER geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My
water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water
gegee het. 4:14 .... elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal
in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in
hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.
Ons as die uitverkore van VADER moet besef waar die “Fontein” van “water”
is, want dit is binne jou.
(Joh. 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God VADER, en
die Woord was God VADER. :2 Hy was in die begin by God VADER. :3
Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding
ontstaan wat ontstaan het nie. :4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig
van die mense. :5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit
nie oorweldig nie.
1Joh. 1:1 Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë
gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die
Woord van die lewe — :2 en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien,
en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die VADER was
en aan ons geopenbaar is — :3 wat ons gesien en gehoor het, verkondig
ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons
gemeenskap is met die VADER en met SY Seun, J*sus Christus YAHUSHA
dié Nasaréner.
1Joh.5:6 Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, J*sus YAHUSHA
die Christus Nasaréner; nie deur die water alleen nie, maar deur die water
en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. :7
Want daar is drie wat getuig in die hemel: die VADER, die Woord en die
Heilige Reine Gees, en hierdie drie is een; :8 en daar is drie wat getuig op
die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig
{Joh.19:34}.
Besef die getuienis van VADER oor SY Seun uit die hemel dat YAHUSHA,
VADER, VADER se Woord en VADER se Gees verteenwoordig. M.a.w.
YAHUSHA is VADER se Woord, VADER se Gees en verteenwoordig VADER
{Joh.14:9}. Besef die getuienis van VADER oor SY Seun op aarde dat SY
Seun “water, bloed en Gees” deelagtig was soos die Adamiete).
Die wat nou verstaan en glo wat die Skrif-verse van bo deurgee sal Luk. 17:21
beter verstaan: En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die
koninkryk van VADER is binne-in julle.
Die koninkryk van VADER kan tog nie binne in jou wees indien jou water
troebel is nie! Al wanneer die koninkryk binne-in jou kan wees is wanneer
YAHUSHA {dié Fontein} en die VADER {Lewe} oor die waters binne jou
geswewe het.

6.
Om af te sluit oor water kan ons kyk wat jou gestel steur of troebel maak:
Kwaad word, Stres, Angs, Terneergedruktheid, Teleurgesteld, Geestelik tam,
Geestelik versteurd en dan kom die siektes na vore soos: Kanker,
Suikersiekte, Maag, Lewer, Long, Nier en Hart siektes.
Toe YAHUSHA by ons op aarde ‘n draai kom maak het, het Hy 100% met die
steurnisse van die boonste siektes te doen gehad. Elke dag as Hy uitgegaan
het na die uitverkorevolk het hulle vir Hom siekes, kreupeles of
geesversteurdes gebring om te genees Joh.6:2.
Wat baie belangrik is om te weet en te verstaan is dat alle lewe op aarde uit
water is. Daar is niks op aarde wat nie water in hulle het om te kan bestaan
op aarde nie; Van ‘n insek tot die mens, van ‘n gras saad tot die boom.
Om die water van ‘n boom te beïnvloed boor die mens ‘n gat in die boom en
gooi iets daarin om dit te genees of dood te maak. Om ‘n siek mens te help
moet jy sy water beïnvloed. Soos ons weet bestaan die mens +- 70% uit water
en daarom kom die geneeshere met hulle inspuitings en pille om daardie
water van ‘n sieke te beïnvloed. YAHUSHA het nie pille en medisyne aan die
sieke voorgestel nie, maar inteendeel vir die sieke gesê dat hy dadelik moet
ophou wette oortree. Ons lees dit in tiental verse o.a. in: Matt. 9:2 En hulle
het ‘n verlamde man wat op ‘n bed lê, na Hom gebring. En toe J*sus
YAHUSHA hulle geloof sien, sê Hy aan die verlamde: Seun, hou goeie
moed, jou sondes wets-oortredinge is jou vergewe. In Joh. 5:5 staan: En ‘n
sekere man was daar, wat agt en dertig jaar aan sy siekte gely het.:6 Toe
J*sus YAHUSHA hom sien lê, terwyl Hy geweet het dat hy al ‘n lang tyd
siek was, sê Hy vir hom: Wil jy gesond word? YAHUSHA het hom toe
genees met woorde wat Hy oor hom gespreek het en in vers 14 lees ons :
Daarna het J*sus YAHUSHA hom in die tempel gekry en vir hom gesê:
Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig ‘n wetsoortreder wees nie,
sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.
Wat die woord “ergers” aanbetref wat YAHUSHA gespreek het lees ons in
Matt. 12:43 En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan
hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. :44 Dan sê hy: Ek sal
teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg,
uitgeveeg en versier. :45 Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter
as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van
daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met hierdie bose
geslag.
As ons die gelese verse reg lees sien ons dat die bose-geeste doening is binne
in die mens en dat daar is geen uitsondering waar hulle ingaan nie.

7.
Ons lees in Matt. 16:23 Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan
weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge
van God VADER bedink nie, maar die dinge van die mense.
Hier sien ons duidelik dat die bose selfs YAHUSHA se dissipels in gevaar
het.
Tot bevestiging gaan ek ‘n geval aanraak in ‘n geval wat ek gesien het.
Ek het ‘n man ontmoet wat baie siek was. Eers was die man mobiel en later
van tyd bedlêend. Toe hy nog mobiel was het hy my genoem dat hy graag
gedoop wou word (Op daardie stadium was die hy reeds onder die vaandel
van ‘n oudste wat die waarheid ken). Hy het gaan intrek by ‘n oudste en het
daar by die oudste bedlêend geword weens sy siekte. Ek het toe die oudste
genoem dat die man ‘n begeerte het om gedoop te word. Die oudste noem
toe dat die siek-man nie naby water mag kom nie, want dit sal sy dood
beteken.
Intussen het ek persoonlik met die sieke gepraat en probeer uitvind waaroor
sy siekte gaan. Hy noem toe dat hy in die weermag baie te doen gehad het
met chemiese-stowwe en oor die jare siek en sieker geword het. Hy het
natuurlik van een dokter na die ander gegaan en niemand kon hom help nie.
Na etlike jare het hy na ‘n sodanige geneesheer in Afrika gegaan om genesing
te ontvang (‘n swarte met die naam Josia). Net na sy besoek by die swart
geneesheer van Afrika het sy maag begin opswel. Hy noem my toe dat hy
vermoet dat dit ‘n watergees was wat hy moes opgetel het toe die swarte oor
hom gebid het.
Ek noem toe al die dinge aan die oudste en beaam dat die man gedoop moet
word weens die begeerte daartoe (Ongelukkig was ek net ‘n besoeker wat
nou en dan hulle besoek het omrede hulle in ‘n ander dorps-gebied gewoon
het). Die oudste het volstaan dat die man nie na water kan gaan nie, want
dood sal intree. Nie lank na ons gesprek oor die sieke het die siek man wel
gesterf weens die geweldige water opbouing in sy liggaam nie.
Wat die geval my toe geleer het is dat daar werklike geeste in die liggaam kan
intrek en dat ons hulle in verskillende kategorieë kan plaas (Soos YAHUSHA
dit genoem het dat dit “erger” sal word as jy nie). Soos in die geval waar die
man behoorlik in sy eie water verdrink het. Daarom my waarskuwing aan
ieder en elk oor die onreine geeste wat wel deur Ha satan gebruik word om
siele vir hom te werf vir die “Hel”.
Met konklusie moet ons sien dat die doktore die liggaam kan beïnvloed en so
ook allerhande predikers. Ons lees in Hand. 8:24 Maar Simon het
geantwoord en gesê: Bid julle tot die Here Meester vir my, sodat niks van
wat julle gesê het, oor my mag kom nie. Petrus was bewus van die geeste en
uitsprake wat werklik manifesteer deur uitsprake van die tong.

8.
Wat staan ons as die uitverkore te doen?
Nou dat ons weet dat waters troebel en duister in die mens kan wees
(H2822 חשׁךchôshek / kho-shek'. From H2821; the dark; hence (literally)
darkness; figuratively misery, destruction, death, ignorance, sorrow,
wickedness: - dark (-ness), night, obscurity) moet ons by die Skrifte leer.
En die Skrif leer ons dat die liggaam gereinig moet word; Dat die water van
die mens moet sout in moet hê Matt.5:13. Ens.
Hier is my beskeie poging wat uit die Skrifte leer nl.:
Ons weet deur leringe uit die Skrif waar YAHUSHA duidelik genoem het dat
ons na Hom moet gaan sodat ons genesing kan ontvang, maar dat ons eers
moet regmaak voordat ons voor Hom verskyn Matt.5:24.
Dus moet ons, onsself reinig in skoon rein-water (Soos die ‘doop’ waar jy na
waters gegaan het om jouself te reinig in die Naam van YAHUSHA). Reinwater beteken inderwaarheid “Reënwater”, want dit kom skoon en rein van
VADER uit die lug (As dit begin om te reën wag so 5 of wat min. voordat jy
die water opvang in, ‘n plastiekemmer, sodat en lug waar die
waterdruppels heengaan die lug eers skoon was).
Wat ek nou doen is om daardie skoon reënwater te vat en die behoeftige te
besprinkel en daarna ‘n klomp water oor sy hoof gooi (Selfs oor die hele
liggaam). Ek gooi ook graag oor die kanker of pyn plekke op die liggaam.
Met die reiniging bid ek voortdurend en so ook die een wat die rein-water
ontvang.
(Wat die liggaam se water aanbetref hoor jy gedurig watter gesondheid
produkte geëet en gedrink moet word “soos groente en vrugte” {Dan.1:12
Wat myns-insiens nie fout daarin is nie}).
Ek sluit met Open. 21:6 En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa
en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die
fontein van die water van die lewe, verniet. So ook Open. 22:1 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.
Mense die liggaam wat jy in woon behoort aan die Gewer “YAH”. Laat
Johannes 14:23 bewaar word binne jou: J*sus YAHUSHA antwoord en sê
vir hom: As iemand My liefhet, sal hy My woord bewaar, en My VADER sal
hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.
So ook Joh. 3:5 J*sus YAHUSHA antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê
vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die
koninkryk van God VADER nie ingaan nie.
Laat YAH oor jou waters swewe en skeiding maak tussen duisternis en dié
ware “LIG” Gen.1:1-5
Bedink dit

