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2.
Adam die wit mens.
Daar is altyd diegene wat strydend is teenoor die Skrifte. Hulle uitgangspunt
is, bewys my dat die Skrif reg is, i.p.v. bewys my dat die Skrif verkeerd is.
Kom ons kyk eers wat die Strong’s verwysing oor die naam “Adam” sê en let
tog op die verwarde verwysings met 10 tal rigtings. Let ook op dat hulle uit
een verwysing sommer ‘n ander een staaf:
H127 ' אדמהădâmâh
ad-aw-maw'
From H119; soil (from its general redness): - country, earth, ground,
husband [-man] (-ry), land.
H776 ' ארץerets eh'-rets
From an unused root probably meaning to be firm; the earth (at large, or
partially a land): - X common, country, earth, field, ground, land, X nations,
way, + wilderness, world.
Dus met die boonste twee verwysings beteken 'ădâmâh “uit stof of grond”
(rooiheid) en dat 'erets ‘n stuk land of aarde moet wees. Ek gaan nou oor om
die Skrif aan te haal .
Gen 1:1 IN THE beginning our Creator prepared, formed, fashioned, and
created the heavens and the earth. ['erets] (AMP Bybel).
Gen 1:1 In die begin het ons Skepper die hemel en die aarde geskape.
Gen 2:19 And out of the ground YAH our Creator formed …….
Gen 2:19 En ons Skepper het uit die aarde geformeer……
Dus lees ons dat die wesens uit die aarde se “grond” geformeer was.
Gen 1:24 And our Creator said, Let the earth (H776' erets) bring forth living
creatures according to their kinds: livestock, creeping things, and [wild]
beasts.
Gen 1:24 En ons Skepper het gesê: Laat die aarde lewende wesens
voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere.
Hulle is dus uit die aarde en nie uit stof nie.
Kom ons kyk na die volgende skepping.:
Gen 2:7 Then our Creator formed man from the dust of the ground…..
Gen 2:7 En ons Skepper het die mens geformeer uit die stof van die aarde
H120 ' אדםâdâm aw-dawm'
From H119; ruddy, that is, a human being (an individual or the species,
mankind, etc.):
H6083 ' עפרâphâr aw-fawr'
From H6080; dust (as powdered or gray); hence clay, earth, mud: - ashes,
dust, earth, ground, mortar, powder, rubbish.
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Ons lees dus in Gen 2:7 Then our Creator formed man (H120 'âdâm) from
the dust (H6083'âphâr ) of the ground (H127 'ădâmâh )…..
Gen 2:7 Toe het ons Skepper Adam geformeer uit die stof van die grond
van die aarde.
Wat opgelet moet word is dat daar verskillende skeppings van YAH daar
gestel was.
In Gen 1:26 staan: Our Creator said, Let Us [Father, Son] make mankind in
Our image, after Our likeness…
Gen. 1:26 En God Skepper het gesê: Laat Ons mense maak na Ons beeld,
na ons gelykenis, (lyk soos Ons).
Gen. 1:27 En God Skepper het die mens geskape na Sy beeld; na die beeld
van God Skepper het Hy (vir) hom geskape; man en vrou het Hy hulle
geskape.
Let op dat YAH twee wesens ‘man en vrou’ geskep het en Hy gee hulle die
opdrag om te gaan en vermeerder in vers 28. Maar in Gen. 2:7 staan: En die
HERE God YAH Skepper het die mens geformeer uit die stof van die aarde
en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende
siel geword. Hoor julle die verskillende skeppinge ? Lees gerus waar Adam
geskape was in Gen.2 en jy sal nie optel dat Adam die opdrag ontvang het om
te gaan vermeerder nie. Al het Eva later uit Adam ontstaan het hulle nie
gegaan om te vermeerder nie. Eers na die oortreding van Eva wat ‘n 100 of
wat jaar na hulle geskape was gegaan en vermeerder sonder ‘n opdrag van
YAH.
Kom ons gaan nou oor na die kleur van Adam.
H122 ' אדםâdôm [Adam] aw-dome' From H119; rosy: - red, ruddy.
In ‘n grondige studie van die Skrif leer ons dat die woord “Adam” in
Hebreeus beteken om “bloed in die gesig te wys”, d.w.s. om “te kan bloos”.
In die Skrif-geskiedenisse van Israel soos in die Psalms en die profetiese
boeke word deurgaans genoem dat Israel in staat is om rooi van skaamte te
word “bloos”. Hierdie vermoë is net tot die Blanke ras beperk. Die wit
Adamitiese ras was ook geskape om ‘n geslag van VADER daar te stel
volgens Mal 2:15, 16. Dit word ook bevestig in Ps. 82 en Joh. 10:34-35. Hos.
2:10 en Joh. 1:12 verklaar dat ons SY kinders is. VADER se Gesalfde Seun
(YAHUSHA) het Self verklaar dat Hy net vir “Die verlore skape van Israel
gekom het”.
Ons lees ook in Eseg. 36:32 Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek
YAH; laat dit julle bekend wees! Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis
van Israel. Klaag. 4:7 Sajin. Haar vorste was helderder as sneeu, witter as
melk, rooier van liggaam as korale, hulle gestalte ‘n saffier. Hoogl. 5:10
My beminde is skitterend wit en rooi, uitnemender as tienduisend. Jes.
29:22 Daarom, so sê YAH tot die huis van Jakob, Hy wat Abraham verlos
vrygekoop het: Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy
aangesig nie meer bleek word nie;
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Jer. 30:6 Vra tog, en kyk of ‘n manspersoon baar? Waarom sien ek elke
man met sy hande op sy heupe soos een wat baar, en is alle aangesigte in
bleekheid verander? Joël 2:6 Vir hom bewe die volke van angs, alle
aangesigte verbleek. Job 16:16 My gesig het rooi geword van geween, en
oor my ooglede is daar ‘n doodskaduwee; Ps. 34:6 He. Hulle het Hom
aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van
skaamte te word nie. Jes. 1:29 Want hulle sal in die skande kom weens die
terpentynbome waar julle behae in het, en julle sal rooi van skaamte word
oor die tuine wat julle verkies het.
Met die gelese verse kan daar nie twyfel ontstaan om ‘n ‘Adamiet’ uit te ken
tussen die volke van die aarde nie.
Die wêreld sal ons as Adamiete altyd beskuldig as rassiste, maar min wetend
gaan dit oor rasegtheid. ‘n Groot antwoord lê in Gen. 2:23 Toe sê die mens:
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. M.a.w. Adam was ‘n
rassis wat 100% reg is voor VADER! Daarom sê YAH in 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.
In 1 Pet. 2:9 lees ons: Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike
priesterdom, ‘n heilige afgesonderde volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te
verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot Sy
wonderbare lig, In Matt. 15:26 maak YAHUSHA ook ‘n onderskeid. Dit
maak Hom nie rassisties nie, maar wel oplettend oor rasegtheid.
As ons kyk waar YAH Sy uitverkore simbolies uitwys soos in Num. 19:2 Dit
is die wets-insetting wat YAH beveel het deur te sê: Spreek met die kinders
van Israel dat hulle vir jou ‘n rooi koei sonder gebrek bring waar geen
liggaamsgebrek aan is, waarop geen juk gekom het nie.
M.a.w. ons as Adamiete wat uit rooi stof is word verteenwoordig in die rooi
koei. Ons kan dit ook stel dat ons as die Adamiete wel die ‘witmens’ genoem
word, (tog is ons deurskynend) weens die bloed (rooi wesens) wat deur die
vel skyn.
Nog ‘n stelling waarmee die wêreld mee stoei:
Joh.14:9, YAHUSHA sê: “As jy My sien, sien jy die VADER” M.a.w. as jy
‘YAHUSHA’ sien, sien jy die VADER. Omrede ons kinders is van dié VADER,
en lyk soos SY Seun YAH, is die wêreld nie daaroor gelukkig nie. Matt.26:64
staan: “Die Seun van die mens” wat beteken dat as jy YAHUSHA sien, sien jy
Adam. As jy ‘n Adamiet sien, sien jy die beeld van VADER. In Gen.1:26
staan: Kom Ons maak mens na Ons beeld, dus sien jy YAH se beeld in die
volgende Adamiet.
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M.a.w. as jy My sien, sien jy nie ‘n anderskleurige of ‘n baster nie, maar wel
Adam of dié VADER (die Seun van in Luk.3:38). Adam lyk soos die VADER
wat deur YAHUSHA geskape was, en YAHUSHA lyk soos die VADER (Ons
na SY beeld). Nêrens sal jy lees dat YAHUSHA sê: “Ek is die VADER” nie,
maar wel dat Hy die beeld van VADER is.
Adam is die eerste “suiwer mens” op aarde en kind van VADER (deur YAH).
Adam het die wet oortree, maar bly steeds bloed suiwer waarvan Ha satan sy
bes probeer om dit te verbaster. YAHUSHA die tweede “suiwer mens” wat
gebore was in daardie suiwer bloed lyn op aarde. M.a.w. VADER se Seun
“YAH” kom en skep ‘n bloedlyn in Adam en hy ontvang ‘n vleeslike liggaam
en lewe as ‘n seun van die VADER (Mal.2:15). Ha satan het gekom om
daardie bloedlyn te vertrap en poog om dit tot niet te maak. VADER stuur
toe vir YAH SY Seun om daardie bloedlyn tot insig te bring as dié
uitverkorene, weg van die ander volke [bloedlyne], weg van verbastering.
YAH (Seun van VADER) het gekom as SHA (Losser) om te herstel wat Ha
satan verwoes het en so ook gekom het om te vervul wat Hy deur Sy profete
voorspel het. In Luk.19 het YAH Sy koningskap uitgewys en opdragte gegee
wat gehoorsaam moet word.
Ek sluit met die Skrif verse:
Lev. 20:26 En julle moet vir My heilig rein wees, want Ek, die HERE YAH,
is heilig rein; en Ek het julle van die volke afgesonder om Myne te wees.
Neh. 13:3 En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van gemengde
bloed (basters) uit Israel afgesonder.
Jes. 51:7 Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart
My wet is! Wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle
skimptaal nie; 51:8 want die mot sal hulle opeet soos ‘n kleed, en die wurm
sal hulle verteer soos wol; maar My geregtigheid sal vir ewig bestaan en
My lossing van geslag tot geslag.
Lossing is slegs vir die Adamiet en so ook die Wet. In 2 Kon. 17:29 – 33 lees
ons van die volke wat in Samaría kom woon het. Die woonplekke van die
Israeliete het die woonplek van die heiden geword. VADER / YAH het dit
toegelaat, want Sy uitverkore was gestraf en uit hul woonplekke verjaag en
die heiden-volke het in hulle wonings ingetrek.
Met die traktaat kan ons nou mooi sien dat YAH (YAHUSHA) vir VADER ‘n
uitverkore geslag daar gestel soos ons dit kan lees in die geslagregister:
Luk.3:22–38. Luk 3:38 die seun van Enos, die seun van Set, die seun van
Adam, die seun van God VADER.
Bedink dit

