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       Lewende siel. 
 

Toe ek die “Onse VADER gebed” in Matt. 6 vir die soveelste maal weer deur 
lees kom daar toe weereens ‘n vrag of wat vir my na vore soos: Hoekom sal 
daar staan “ons” as ek die gebed sou toepas as ek tussen ‘n klomp heidene 
staan? Ek staan alleen in die veld en bid tot VADER en gebruik die model 
gebed en spreek die “onse” uit tot VADER! Met die gedagte het ek besluit om 
so bietjie dieper in te gaan oor die saak.  
 
Ek begin met die siel. Kom ons kyk wat die HAT woordeboek vir ons deurgee 
en dan verder, ek haal aan: Onstoflike deel van die mens; Setel van gevoel; 
Die wil en gedagte; ‘n Lewende beginsel van ‘n skeppende oorsprong wat as 
onsterflik beskou word; Jou hart en siel aan iets wy; Jou siel jou hele wese 
vul met al jou krag; ‘n Siel is persoonlike individu; Die siel is die vernaamste 
onmisbare deel van iets; Die werkende krag / dryfkrag in iets; Sleg ‘n 
aanwesige siel kan enige iets gedaan kry; Binneste ruimte; Met jou siel onder 
jou arm loop; By my siel plegtig bevestig; Sy siel en redding vir iets te 
verkoop; ens. 
 
As ek nou oorgaan na die Skrifte kom daar baie interessante vrae en 
antwoorde na vore. Ek gaan die Skrifgedeeltes aanhaal en soos ek dit plaas 
gaan ek daarop reageer:  
In Gen 1:30  Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die 
hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee 
Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so( Die vers gee deur dat die 
dier soos die skaap, bok en bees ‘n siel het, soos die van alle geskepte volkere 
wat op die aarde leef, wat die swart wesens insluit). Gen. 2:7  En die HERE 
YAH God 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 (Wat hier opgelet moet word is daar ‘n verskil tussen die twee vers 
verwysings. Die wesens in Gen.1 vers 30 het ‘n lewende siel ontvang, maar 
Adam het ‘n lewende siel “geword” ’n Gedeelte van die antwoord lê in 
Mal.2:15. Om ‘n lewende siel te kan wees is verskillend teenoor die wat dit 
ontvang. Die geskepte wesens in Gen.1:30 het ‘n tydelike siel ontvang. Dit is 
soos wanneer ‘n rang of posisie aan iemand uitgedeel word. Die rang is 
tydelik van aard. As die persoon wat die rang ontvang het en daarna oortree 
dan word die rang van hom weg geneem. So is die wat dit ontvang het in 
Gen.1:30. Maar Adam was (die rang) die lewende siel van self! Daarom het 
YAHUSHA in daardie biologiese bloedlyn gekom om weereens die 
suiwerheid van die lewende siel te openbaar. Die Adamitiese bloedlyn is die 
bloedlyn van die Gewer! Lees gerus in Luk 3:38  die seun van Enos, die seun 
van Set, die seun van Adam, die seun van God VADER).        
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Ek gaan voort uit die Skrifte:  
Lev. 7:27  Elkeen wat maar enigsins bloed eet, dié siel moet uit sy 
volksgenote uitgeroei word. Lev. 17:11  Want die siel van die vlees is in die 
bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele 
versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel. Lev. 
17:14  want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel 
verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Israel Yashar’EL gesê: Julle 
mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy 
bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word.  Deut. 12:23  Bly daar net 
vas by dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed is die siel, en jy mag die 
siel nie saam met die vleis eet nie. ( Die gelese verse bo bevestig weereens 
wat ek aangehaal het in Gen.1:30 en Gen. 2:7. Mense daar is ‘n groot 
verborgenheid wat raakgesien moet word. Dit is seer sekerlik die hardste 
hou wat Ha satan die “Adamiet” kon toedien wat ons as die Adamiete moet 
verstaan. Hy {Ha satan} het geweet waar hy moes krap om daardie lewende 
siel ‘wat Adam was’ te assimileer. Ha satan het geweet dat die posisie wat hy 
ontvang het hom nie deel maak van die “lewende siele” nie. Hy was slegs ‘n 
ontvanger van ‘n rang. Hy het hom ‘met die val van die Adamiet’ homself ‘n 
verhoging in “rang” gegee sodat hy die heerskappy wat hy ontvang het {as 
lewende siel ontvanger} deur sluheid almal en alles laat deur spieël dat hy 
wel ‘n lewende siel is soos wat Adam / Adamiete wel is.    
Kom ek vat ‘n voorbeeld uit die Skrif; Dink net, Kain slaan vir Abel dood, nie 
net omdat hy ‘ kwaad was oor die offer rook nie, nee dit gaan oor die lewende 
siel scenario. Kain se “vader” (Ha satan) kom na sy seun en begiftig die man 
so dat hy oorgegaan het om sy broer dood te slaan. Ek glo Ha satan se doel 
was in elk geval dat Adam / Abel moes sterf, want hy was die enigste wat die 
suiwer biologiese bloedlyn van dié lewende siele kon voort laat bestaan 
(Daarom die bloedbad wat aan bloedbad raak in Hos. 4:2 ). As jy mooi in 
diepte lees oor die doodslaan van Abel sal jy ook sien waaroor dit gaan.  
Kom ons kyk na Gen. 9:4,5  Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle 
nie eet nie.:5  Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere 
sal Ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal Ek die 
siel van die mens eis. Kain slaan Abel dood weens sy verskil in siel en 
afgesonderdheid. Jaloers was Kain en het Abel se siel begeer en het dus oor 
gegaan om Abel se siel te eis vir homself. As mens die situasie fyn bestudeer 
sal jy agterkom dat hy geweet het as hy Abel doodslaan dat Abel se siel sy 
eiendom so word. M.a.w. dat hy nou die siele-winner kon word; Maar 
VADER het dit duidelik gestel dat die siele aan HOM behoort en niemand 
kan dit opeis nie. YAH sê: Die siel van die diere sal Ek eis en so ook die siel 
van die ‘mens’ Al waar die verskil inkom is dat die dier se siel los is sodat dit 
in die plek van die siel van die mens {Adam} kon inkom!).  
Ek kom onder weer terug oor die stelling.  
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Gen. 27:4  ... maak vir my lekker ete klaar soos ek dit graag wil hê; en 
bring dit vir my om te eet; sodat my siel jou kan seën voordat ek sterwe. 
Gen. 27:19  En Jakob sê aan sy vader: Ek is Esau, u eersgeborene. Ek het 
gedoen soos u my beveel het. Rig u tog op, sit en eet van my wildsvleis, dat 
u siel my kan seën. (Toe ek die gedeelte lees sien ek dadelik die vertalings 
fout en ondersoek dit in die oorspronklike Skrifte. Daar staan duidelik in 
27:4: “sodat my siel geseën kan wees” 27:19: “sodat my siel geseënd kan 
word. Ek voel dat dit voor die hand liggend is, want hoe kan die siel die werk 
doen as dit die liggaam se werk is {as die spreekbuis of werktuig}. Die siel 
soek die seën nie Isak of Esau se liggame nie. Dink net gou, as die liggaam 
gevul geword met voedsel ‘soos in die geval van Isak’ het die siel saam geëet 
of het dit daarna die verblyding ontvang? Sodra die liggaam gevul word 
skenk dit satisfaksie aan die siel. Deur daardie satisfaksie kom die seën. Die 
liggaam van Isak was reeds gedaan en was op pad na die stoflike wat aan die 
aarde behoort. Waarom sou die liggaam seën ontvang wat in teendeel die 
siel moet wees. Die liggaam “seën” en die siel ontvang dus die seën). 
 

Gen. 34:3  En sy siel het verkleef geraak aan Dina, die dogter van Jakob; 
en hy het die dogter liefgehad en na die hart van die dogter gespreek. Gen. 
34: 8  Toe spreek Hemor met hulle en sê: Die siel van my seun Sigem is 
verlief op julle dogter: gee haar tog aan hom as vrou Job 14:22  Net sy 
vlees aan hom voel pyn, en sy siel in hom treur. Num 5:6  Spreek met die 
kinders van Israel Yashar’EL: As ‘n man of vrou enige menslike sonde 
wetsoortreding doen, sodat ontrou teen die HERE YAH gehandel word, en 
dié siel skuldig word, Num 11:6  Maar nou is ons siel dor; daar’s glad niks 
nie: net die manna is voor ons oë. ( Hierdie verse bevestig weereens dat die 
siel die lydende of geseënde een is nl.:  verkleef raak, verliefdheid moet 
bewerk, treur, skuldig word of ‘n dorre siel ).  
Num 15:27  En as ‘n enkele siel in swakheid sondig wette oortree, moet dié 
‘n jaaroud bokooi as sondoffer bring. Num 21:4  Toe trek hulle van die berg 
Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek; maar die 
siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. Ex. 12:15  Sewe dae 
lank moet julle ongesuurde brode eet; alreeds op die eerste dag moet julle 
die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, 
van die eerste dag af tot die sewende toe, dié siel moet uit Israel Yashar’EL 
uitgeroei word (Wat hier in die gelese verse vir ons deur gegee word is dat 
die siel ‘n gedagte of ‘n idee is “in aanhalingsteken”. Die siel is ‘n onstoflike 
deel van die mens; Dit setel ‘n gevoel daar dat dit dié wil en gedagte in 
daardie binneste ruimte van die liggaam vul; Die siel is onsienlike tog ‘n 
liggaamlike wese wat die liggaam vul met krag; Dit is ‘n werkende dryfkrag 
in die menslike liggaam ). 
Deut. 4:29  Dan sal julle daarvandaan die HERE YAH jou God Skepper 
soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.  
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Deut. 6:5  Daarom moet jy die HERE YAH jou God Skepper liefhê met jou 
hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Deut. 10:12  En nou, Israel 
Yashar’EL, wat eis die HERE YAH jou God Skepper  van jou as net om die 
HERE YAH jou God Skepper te vrees, in al Sy weë te wandel en Hom lief te 
hê en die HERE YAH jou God Skepper te dien met jou hele hart en met jou 
hele siel, Deut. 11:18  Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in 
julle siel, en bind dit as ‘n teken op julle hand en laat dit as ‘n 
voorhoofsband tussen julle oë wees,  ( Telkemaal word ons deurgegee wat 
ons is en wat ons te doen staan. Die liggaam is in besit van ‘n hart wat die 
deur is van die siel en waarvan die gees die krag is. Met die krag van VADER 
in jou, wat die “Gees” is, skenk dit die hart van die mens daardie deur of siele 
weg na die ewige lewe).  
Deut. 28:65  En onder dié nasies sal jy geen rus hê nie, en vir jou voetsool 
sal daar geen rusplek wees nie; maar die HERE YAH sal jou daar ‘n 
bewende hart gee en smagtende oë en ‘n kwynende siel. Job 12:10  In wie se 
hand die siel is van alles wat leef, en die gees van alle menslike vlees.  Deut. 
13:6  As jou broer, die seun van jou moeder, of jou seun of dogter of die 
vrou wat jy liefhet, of jou vriend wat soos jou eie siel is, jou in die geheim 
verlok en sê: Laat ons gaan en ander gode dien—wat jy en jou vaders nie 
geken het nie, ( Mense hier word vir ons weereens deurgegee dat daar ‘n 
afsondering / verskil is in die siel scenario! Onder sal ek ‘n  samevatting 
deurgee oor die “soos jou eie siel”).  
Ps. 142:8 Lei my siel uit die gevangenis om U Naam te loof... Ps. 119:81.. My 
siel smag na U heil redding; op U woord wag ek. Ps. 119:175  Laat my siel 
lewe, dat dit U kan loof; en laat U gerigte my help. Ps. 139:14  Ek loof U, 
omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel 
weet dit alte goed. Ps. 33:20  Ons siel wag op die HERE YAH; Hy is ons 
hulp en ons skild; ( Hier lees ons dat die siel in gevangenis is wat beteken dat 
dit niks kan doen as die liggaam dit nie erken nie; Redding vir die siel lê by 
die liggaam; Al YAH se skeppinge is wonderbaar / onbegryplik geskep, 
daarom moet dit Hom loof en prys uit vrye wil. ) 
 

                    Samevatting: 
 

Reeds het ek die antwoord bo gegee uit Gen. 1 en 2 waar siele uitgedeel was 
aan die diere van die veld, kruipende diere en voëls van die hemel, maar aan 
Adam was dit nie so nie. YAH het telkemaal gespreek en dit was so, dus die 
woorde wat YAH uitgespreek het, het gemanifesteer en toe ‘n siel ontvang, 
maar nie Adam nie. Adam was afsonderlik geskape wat die direkte asem van 
YAH ontvang het en dus ‘n lewende siel geword het. Adam was nie uit-
gespreek soos die ander nie, maar wel geformuleer en daarna die “lewende” 
asem in sy neus ontvang sodat hy ‘n lewende siel kon wees. Nou sal ons beter 
kan verstaan hoekom YAH so streng was dat vermenging / verbastering 
ontoelaatbaar is! Sodra ‘n lewende siel vermeng met ‘n wese wat net ‘n draer 
van ‘n lewende siel stop daardie voortbestaan van die lewende siel.  
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Indien daar verbastering gepleeg word bevat daardie liggaam nie ‘n lewende 
siel nie, want YAH het tog duidelik laat deur kom dat alle siele Syne is en dat 
Hy dit ook duidelik gestel het dat ons nie moet verbaster nie. Dit wat gebore 
word uit ontoelaatbare vermenging is nie Syne nie ‘soos Kain’. YAH het as ‘n 
Lewende Siel 2000 jaar gelede ‘n draai op aarde “tussen Sy lewende siele” 
kom maak. Ha satan wat die ‘siel’ scenario ken het geweet dat hy die 
biologiese bloedlyn moes versteur sodat YAHUSHA se koms onmoontlik kon 
wees. Met geweldige jaloesie het Ha satan moord en doodslag onder die 
Adamiete gestuur om sodoende verbastering te kon bewerkstellig (mense 
regte en rassisme). Min wetend “tussen die aardbewoners” het Ha satan se 
doelstelling reeds in duie gestort; Ons Koning YAH was wel gebore in ‘n 
suiwer “Koninklike” Bloedlyn. Steeds is Ha satan hard besig om die 
uitverkore “lewende siele” te verbaster, maar sy tyd is verstreke.   
 

Lev. 20:26  En julle moet vir My heilig afgesonder wees, want Ek, die 
HERE YAH, is heilig afgesonder; en Ek het julle van die volke afgesonder 
om myne te wees. Jes. 43:1  Maar nou, so sê die HERE YAHUAH, o Jakob, 
en jou Formeerder, o Israel Yashar’EL: (Lees mooi wat gesê word 
“Formeerder” al die ander skepsele was uitgespreek, maar Jakob / 
Yashar’EL wat die biologiese bloedlyn is van Adam was “formeer”) Wees nie 
bevrees nie, want Ek het jou verlos los; Ek het jou by jou naam geroep; jy is 
Myne! Eseg. 18:4  Kyk, al die siele is Myne; soos die siel van die vader, so 
die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig wette oortree, dié 
moet sterwe ( Vra jouself die vraag: wat beteken “die siel wat die wette 
oortree moet sterwe” Waar lê die vergifnis dan {‘om weer ‘n kans te kry’} Is 
dit nie omrede dit ‘n onvergeeflik oortreding was nie? M.a.w. verbastering is 
ontoelaatbaar, en sulkes moet uitgeroei word! Onthou ‘n baster kan nie ‘n 
lewende siel hê nie, want dit is bo duidelik deurgegee dat alle siele aan Hom 
behoort; En dat alles rein sal wees wat VADER aan Hom gegee het). 
YAHUSHA  gee ook vir ons deur in Matt. 26:28: Want dit is My bloed, die 
bloed van die nuwe testament verbond, wat vir baie uitgestort word tot 
vergifnis van sondes oortredinge (julle is My bloed; julle die biologiese 
kinders / nageslag van Adam wat die lewende siele is).  
 

Ek gaan nou oor na die “Gees” wat die mens besit: 
Duidelik het ons die siel en liggaam bo bespreek, maar wat van die “Gees”?  
Ons lees in Gen. 6:3:  Toe sê die HERE  YAH: My Gees sal nie vir ewig in 
die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en 
twintig jaar ( Eerstens moet die vers reg geïnterpreteer word, want in 
Ps.90:10 staan: Die dae van ons jare—daarin is sewentig jaar, of as ons 
baie sterk is, tagtig jaar; dus moet die 120 jaar reg geïnterpelleer word. Die 
120 is 120 jaar wat vermenigvuldig moet word met 50 jubeljare wat vir ons 
6000 jaar gee, want na 6000 jaar gaan ons Koning kom om te heers vir ‘n 
1000 jaar daarna { 6000 + 1000 = die sewende dag wat Shabbat is of die 
1000 jaar van vrede.  
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Direk na die 1000 jaar gaan ons oor na die “Agtste dag” wat beteken dat 
ons na die ewige tydperk in sal gaan}       
Tweedens hoor ons duidelik dat YAH se Gees in die mens heers; “Onthou dit 
is die Gees wat in Mal.2:15 staan wat net in die Adamiet geblaas was”! Wat 
ook besef moet word is dat dié Gees YAH sin is en nie aan die mens behoort 
nie. Hy gaan dit uit die verganklike liggaam neem weens die feit dat die 
liggaam na 6000 jaar nie meer sy selfde status sal besit nie. Ons as die 
uitverkore wat die voorreg gaan hê om in die nuwe stad Jerusalem in te kan 
gaan, gaan vir die volgende 1000 jaar van vrede in dié nuwe lofwaardige 
liggaam saam met ons Koning lewe. Wat ook onthou moet word is dat vir 
daardie 1000 jaar gaan die verganklike wesens nog steeds daar wees buite 
Jerusalem {Open.20}. Hulle gaan die wees wat in opstand gaan kom teen die 
uitverkore en dan kom die oordeel en ewige verdoemenis vir hulle en die 
ewige lewe vir andere. Ons kan nou die spesifieke vers so interpreteer nl.:  
YAH se Gees wat ons as die uitverkore tans besit gaan transformeer in die 
nuwe tydperk {bekend aan ons as die 1000 jaar van vrede} wat vir ons 
bekend staan as die uitstorting van die Reine Gees van VADER. Die ou 
vleeslike liggaam wat ons tans besit gaan oorgaan in ‘n lofwaardigheid 
liggaam en daardie liggaam gaan die Rein Gees van VADER ontvang).  
Ek sluit met Jak. 4:5  Of meen julle dat die Skrif tevergeefs sê: Met 
jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon? En met Mal. 2:15,16  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 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. ( VADER se Rein Gees is soos die vrou van ‘n man; sy is die 
man se rein gees. Hy moet haar oppas, vertroetel en as ‘n ware ‘vriend’ 
aansien. 
YAHUSHA is VADER se Rein Gees waarvan ons tans gedeeltelik SY Gees 
ervaar. In die 1000 jaar van vrede sal ons Hom wel ten volle van VADER 
ontvang. Soos ons lees “is” ons die “geslag” van VADER! Ons is dié lewende 
siele op aarde waarvan YAHUSHA dit kom bekend maak het. YAHUSHA is 
die tweede “Adam” wat dié Lewende siel is! Ons is “broers”, en ons is lewende 
siel wat biologies van aard is! YAHUSHA het gesê: HY net gekom na Sy 
mense Matt.7:6  So ook: dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Joh. 10:10... 
Matt. 15:24 Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van 
Yashar’EL.  
Ns.: Die sintuie van die liggaam is die werktuie om die siel voor te bery vir 
die ewige. Die “Onse VADER gebed” se: “Laat U wil geskiet” wat ook beteken 
“Laat U siel geskiet”. Jou siel behoort aan VADER en daarom jou ‘wil / siel’ 
moet aan HOM behoort sodat SY wil / siel doen wat HOM behaag.   
    Bedink dit 


