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738.          
           Die seuns van Noag 

Voordat ek by Noag begin wil ek eers afskop by die ‘begin’ met Adam sodat 
die prentjie rondom die aarde se bevolking makliker verstaan kan word.  
 

In die begin het YAH (saam met VADER) die wêreld geskape uit die 
geestelike realem om die fisiese of tasbare te formeer. YAH het gespreek en 
dit het so gebeur  soos dit Hom behaag. In Gen.1 lees ons hoe en wat YAH vir 
7 dae geskep het. Op die vyfde dag bv. skep YAH uit water lewende wesens. 
Hy skep wat daarin gaan woon en so ook voëls wat kan vlieg uit die waters 
van die see. Op die sesde dag skep YAH vee, kruipende en wilde diere uit die 
aarde. Ook skep YAH die man en vrou wese wat heerskappy of regering 
ontvang op die sesde dag. In Gen.3 oortree Eva en Adam, en word verban uit 
die tuin van Eden. Gen.4 het die mens begin om YAH se opdrag uit te voer 
(alhoewel Eva reeds begin het in die tuin van Eden) om te vermeerder. 
Gen.6:4 word daar ingemeng deur VADER se seuns (gevalle seuns) en hulle 
nakomelinge was reuse wat geweldenaars was. Die direkte kontak van die 
seuns met die mens het hulle baie dinge aan die mens geopenbaar  en geleer 
soos toorkuns, geweld, gemeenskap met diere en vermenging. YAH het Hom 
berou oor Sy skepping en wou alles tot niet maak, maar het die opregtheid in 
Noag gesien en hom in guns aangesien en met hom en sy nageslag ‘n 
verbond aangegaan. 
Net gou terug tot erkenning dat Adam en Eva raseg was.  
Gen 2:23. Toe sê die mens(Adam): 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.  
              Nou kan jy vra: Maar hoekom sê Adam so? Ek dink dit is voor die 
hand-liggend, want in vers 20 staan: So het die mens dan name gegee aan al 
die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die 
veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom “pas” nie.  

Nou hoe nou kan dit wees? Want alles wat YAH geskep het was goed 
m.a.w. volmaak as ‘n manlik of ‘n vroulik. 
  

Kom ons kyk ‘n bietjie dieper na Gen.2:3. Ek breek die vers op as volg: 
1) Nou eintlik 
2) Been van my been 
3) Vlees van my vlees 
4) Uit die man 

Die eerste stelling “nou eintlik”: wil ek in twee opbreek in ‘nou’ en eindelik: 
Nou = eerste maal; op hierdie oomblik; nie die verlede of die toekoms nie;     
Eintlik = op die ou end of einde; oplaas; ten slotte; na veel moeite; ‘n tydstip 
waar iets ophou of begin; punt. 
 
Die tweede stelling “been van my been”: eiesoortige beenstelsel; geraamte; 
skelet; selde soort stof waarvan been gemaak is; dieselfde. 
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Die derde stelling “Vlees van my vlees”: Die opsigtelike; tasbare; in die vlees 
lê die kleur; verskil; kleurling; vlees uitkenning. 
 
Die vierde stelling “uit die man”: sy wat binne die man was bevind haar nou 
buite die grens of beperking waar sy was; oop ruimte; nie meer binne; na 
buite 
 
Adam erken Eva wat nou voor sy oë staan as sy gelyke, en waarvan hy hou. 
Met vele moeite het hy gesoek en nie gevind wat hom geval het nie. Ten 
laaste sien hy nou dieselfde stoffasie waarvan hy geskape was. Nou kan hy 
ook uitgeken word soos die ander skepsels van YAH. Adam kan nou sê dat sy 
innerlike het nou gemanifesteer voor sy oë. Sy onsienlike het nou opsigtelik 
geword. In Gen 2:24 Staan:... En hulle sal een vlees wees. 
 
Nou met die gelese vers van Adam wonder ek hoe bot moet baie nie wees om 
Adam die vader en Eva die moeder van alle volke op aarde te wil maak nie 
(een bloedbad Hos.4:2). Adam stel dit tog duidelik dat man en vrou een 
word in “vlees en been”. Dit eers daar gelaat.  
          
Ons gaan voor met Noag. In Gen.6:13 praat VADER met Noag en noem wat 
Hy gaan doen. VADER gee aan Noag opdrag om ‘n boot te bou in vers 14. 
Vers 18 sê VADER aan Noag dat Hy aan hom ‘n verbond gaan oprig. Vers 
18,19 kry Noag die opdragte oor sy gesin en die diere wat in die Ark moet 
inklim. Ons lees in Gen 7:13  Op daardie selfde dag het Noag en Sem en 
Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die drie 
vroue van sy seuns saam met hulle in die ark gegaan. :14  Hulle en “al” die 
wilde diere volgens hulle soorte en "al” die vee volgens hulle soorte en “al” 
die diere wat op die aarde kruip, volgens hulle soorte en “al” die voëls 
volgens hulle soorte, voëls van allerhande vere—:15  van “al” die vlees 
waar ‘n lewensgees in was, het twee-twee na Noag in die ark gegaan. :16  
En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van “alle” vlees soos 
God Skepper hom beveel het. En die HERE VADER het agter hom 
toegesluit.  
Hoe kan ons tog strydvrae vra as die Skrif tog duidelik sê “al” of “alle”. Dit 
beteken dat buiten daardie pare wat nie in die ark ingegaan het nie gedood 
was deur die waters wat YAH uit die aarde en van bo die aarde gestort het.  
In Gen 7:19 staan: En die waters het “heeltemal” die oorhand gekry op die 
aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel “bedek” was.  
Gen 7:20  Vyftien el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die 
berge “bedek” was.  
Gen 7:21  En “alle” vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die 
voëls en die vee en die wilde diere en “al” die gedierte wat op die aarde 
wemel, en “al” die mense.  
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Gen 7:22  “Alles” wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad 
het, “alles” wat op die droë grond was, het doodgegaan.  
Gen 7:23  So is dan “al” die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, 
die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; 
hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom 
in die ark was.  
 
Weereens lees ons die “al” en “alle”. Nou kan ons onsself die vrae vra soos: 
Sou VADER dan lieg as Hy gesê het in Gen.6:17 Ek bring ‘n watervloed “oor” 
die aarde (nie ‘n stuk of ‘n gedeelte nie). Staan daar dan nie in Gen.7:19,20 
duidelik dat die berge met vyftien el bedek was nie, nie oorgeloop of 
oorstroom was nie, maar wel toe onder die water.  
 
Indien ons nou tevrede is dat die aarde wel in totaal oorstroom het kan ons 
kyk na ander vrae wat ontstaan rondom die wat binne in die ark was soos:  
Het YAH voor die vloed anders kleurige geskape of het hulle na die vloed 
ontstaan? Indien die anders kleurige volke as man en vroulike voor die vloed 
in die ark geklim het moes hulle dan as diere in die Ark ingeklim het ? Indien 
nie moes YAH hulle na die vloed geskape het. 
 
Ons kan onmiddellik afskop om te sê dat daar niks na die ark geskep of 
geskape was nie. Geen bewyse sal jy vind in die ganse Skrif dat daar deur 
YAH geskep was nie. YAH het wel die opdrag gegee Gen.9:1 dat die wat in 
die ark was moet vermeerder en die aarde vul. Eers daar gelaat.   
 
Ons gaan nou oor met die vul van die aarde waar Noag en die wat by hom 
was opdragte ontvang het. 
 
In Gen 10:1 staan:  En dit is die stamboom van die seuns van Noag: Sem, 
Gam en Jafet—vir hulle is daar seuns gebore ná die vloed. 
Gen 10:2  Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan 
en Tubal en Meseg en Tiras.:3  En die seuns van Gomer was: Askenas en 
Rifat en Togárma.:4  En die seuns van Jawan was: Elísa en Tarsis, die 
Kittiërs en Dodaniete—:5  uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van 
die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle 
nasies. 
 
Gen 10:6  En die seuns van Gam was: Kus en Misraim en Put en Kanaän. :7  
En die seuns van Kus was: Seba en Háwila en Sabta en Raéma en Sábtega. 
En die seuns van Raéma: Skeba en Dedan.:8  Kus was ook die vader van 
Nimrod.:10  En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en Kalne 
in die land Sínear.:11  Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou: 
Ninevé en Réhobot-Ir en Kalag:12  en Resen, tussen Ninevé en Kalag—dit is 
die groot stad. 
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Gen10:13  En Misraim was die vader van die Ludiete en Anamiete en 
Lehabiete en Naftuhiete :14  en die Patrusiete en Kasluhiete—waaruit die 
Filistyne voortgekom het—en Kaftoriete.:15  En Kanaän was die vader van 
Sidon, sy eersgeborene, en Het :16  en die Jebusiete en Amoriete en 
Girgasiete :17  en die Hewiete en Arkiete en Siniete :18  en die Arwadiete en 
Semariete en Hamatiete. En daarna het die geslagte van die Kanaäniete 
hulle versprei. :19  En die gebied van die Kanaäniete was van Sidon af in 
die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en 
Adma en Sebóim tot by Lesa. :20  Dit was die seuns van Gam volgens hulle 
geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies.  
 

Gen 10:21  En ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die 
ouer broer van Jafet, is seuns gebore. :22  Die seuns van Sem was: Elam en 
Assur en Arpagsad en Lud en Aram.:23  En die seuns van Aram was: Us en 
Hul en Geter en Mas. :24  En Arpagsad was die vader van Selag, en Selag 
van Heber.:25  En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een 
was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en die 
naam van sy broer was Joktan. :26  En Joktan was die vader van Almódad 
en Selef en Hasarmáwet en Jerag :27  en Hadóram en Usal en Dikla :28  en 
Obal en Abímael en Skeba :29  en Ofir en Háwila en Jobab. Hulle almal 
was seuns van Joktan. :30  En hulle woonplek was van Mesa af in die 
rigting van Sefar, die berg van die Ooste.:31  Dit is die seuns van Sem 
volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, volgens hulle nasies.  
 

Ek het die nageslagte van Noag verdeel in drie groepe dat ons dit duidelik 
kan sien in die kaart wat ek hier onder hulle gaan uitwys. Wat baie 
interessant is, is dat die volkere of kinders van Noag nie net een maal by 
Babel in tale verdeel was nie, maar baie jare voor die toring van Babel ook.  
   

       Europa  
Ek gaan eerstens uitwys soos die verspreiding van die mens (Noag se 
kinders) en so ook die ander volke wat die dier ook insluit.  
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1) Noag en die wat in die ark ingeklim het kom op berg Ararat tot stilstand. 
2) Noag en al die lewe wat by hom was beweeg na die Noorde weens die 
platter landstreek en gemak vir al die lewe by hom.  
3) Hulle vermeerder met ‘n groot tempo (weens YAH se bevel) en YAH sien 
die behoefte dat hulle moet versprei oor die aarde.  
4) YAH verander hulle taal na verskillende tale (soos bo uitgewys is in 
Gen.10) sodat hulle gedwing was om te trek. Soos ons weet het YAH uit die 
tuin van Eden 4 rivier lope gestel wat ook 4 bloedlyne voorstel, en hulle was 
teenwoordig in die ark van Noag. Hier is die bloedlyne: 
4 a) Die geel bloedlyn(Japannees / Chinees) trek met al hulle mense na die 
Ooste.   
4 b) Die swart bloedlyn(Indiërs)trek Suid oos. 
4 c) Die wit bloedlyn(Spanjaarde / Italianers / Portugese, ens)trek wes.  
4 d) Die wit bloedlyn wat in Gen 10 uiteen gesit word Trek Noord, Noordoos, 
Suid en Wes. 
 
Nou moet ons begin oplet wat die Skrif vir ons wys waar  die geslag van Noag 
getrek het. Ek gaan nie so seer die ander bloedlyne uitwys nie, maar sal wel 
plek, plek. 
Die Skrif begin met Jafet wat baie belangrik is om dit uit te wys, want die 
nageslag van Jafet is welkom in die tente van die Semiete (die vreemdeling 
in die tent van Sem). Jafet het 7 seuns gehad. Gomer, Magog, Madai, Jawan, 
Tubal, Meseg en Tiras. Let op dat die kuslande deur hulle en hul nageslag op 
verdeel geraak het en dat hulle mag woon waar die Semiete woon of gaan 
woon op die tweede kaart. 
    Kaart twee 
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Daar waar die rigting-pyle bo eindig het die seuns van Jafet begin 
vermeerder in die nuwe taal wat VADER aan hulle elk geskenk het.  
Die seuns van Gam het grotendeels ook saam met die Semiete terug getrek 
oor die berg Ararat waar hulle hulself gaan vestig het in Egipte (Ps.105:23) 
en verder Suid in Afrika.  
 
Ek wil nou eers hier stop en die aandag vestig op twee van Jafet se seuns nl:    
Gomer en Magog. Gomer is die landstreek Frankryk en Magog is die 
landstreek Duitsland. Jafet wat welkom is in die tente van Sem kan duidelik 
gesien word in die kaart bo. Wat onthou moet word is dat daar voor die trek 
(verskillende rigting van alle lewe op aarde na die vloed) niemand in 
daardie gebied gebly het nie en dus moet  daardie oorspronklike soort mens 
of dier daar gevind word (behalwe die wat teen YAH is om te noem dat die 
aarde nie heeltemal onder vloedwaters was nie Gen.7:20).  
Baie sê nee, maar Rusland en die Moslems is die Gog en Magog. Dus moet 
hulle kan verduidelik waar pas Rusland en Moslems in, in daardie gebiede 
waar die Skrif vir ons uitwys waar Gog en Magog werklik lê. Gen.10:5 staan:  
...verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy 
taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies. 
Is Rusland “kuslande” waar verskillende nasies in woon en “verdeel” is in 
verskillende tale van die nasies ? Is die Moslems dan ‘n grondgebied of ‘n 
geloof ?  
Kom ons kyk wat die Skrif vir ons verder kan uitwys wie werklik daar woon.   
Eseg. 38:2  Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die 
vors van Ros, Meseg en Tubal, en profeteer teen hom :3  en sê: So spreek 
die Here HERE VADER: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, 
Meseg en Tubal!:6  Gomer en al sy leërs, die huis van Togarma, in die 
uithoeke van die Noorde, en al sy leërs—baie volke saam met jou. 
  
Let op dat Gog in die land Magog is. Wat dit ook beteken is dat hulle langs 
mekaar lê. Nou kan jy ook al die bekende name van die kinders van Jafet 
sien. Let ook op dat daar van die Noorde gepraat word, nie Noordoos nie. 
Met Yashar’EL as senter punt van die aarde is die geskrewe gedeelte in die 
Skrif waar Gog en Magog lê wat die Noorde is waarvan gepraat word. 
 
Ek gaan nou eers oor na die Semiete en dan gaan ek weer terugkom na die 
wat in die tente welkom is.  
Soos ek bo uitgewys het dat Sem se nageslag suidwaarts getrek het en hulle 
gevestig het in die gebiede wat vir ons bekend is rondom Yashar’EL. Ook 
weet ons dat Abraham ons voorvader in die landstreek van Babel of ook 
genoem Chaldeërs is uit die dorp Ur. Abraham as die uitverkore het getrek 
en beland in Egipte met 70 siel sterk waarvan hulle oor ‘n tydperk van 430 
jaar in Egipte oor die 5 miljoen gegroei het in getal.  
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Die Semiete het hul lewens voort gesit in Yashar’EL waarvan hulle deur 
VADER verlaat was weens hulle hardnekkigheid. Hulle is in ballingskap 
Noord versprei na volke ( waar YAH reeds vir hulle plek voorberei het) waar 
hulle bekend was as Saksers, Franke, Kelte, Kimmeries, Hellene, ens. Bo kan 
gesien word wie in die Noorde woon; “Jafet wat welkom is in die tent van 
Sem”. Dit was nie net inkom en vat by die Jafet manne nie, maar ja op die ou 
end het die Yashar’EL hul plekkies gekry tussen die Jafet manne.  
 

Nou gaan ek oor na die voorspellings uit die Skrif om die gebiede en volke te 
identifiseer sodat ons onsself kan sien in die laaste dae van leef op aarde.        
Dan 7:3  en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van 
die ander.:17  Hierdie groot diere wat vier is—vier konings sal uit die aarde 
opstaan;:18  en die afgesonderdes van die Allerhoogste sal die koningskap 
ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in 
alle ewigheid.  
Open.12:18 En ek het op die sand van die see gaan staan. 13:1 En ek het ‘n 
dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy 
horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering. :2  En die 
dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, 
en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy 
troon en groot mag.:14  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die 
tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die 
bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat 
die swaardwond ontvang en lewendig geword het. :15  En dit is hom gegee 
om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat 
en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.  
 

Daniël 7 verwys na die droom van die beeld wat Nebukadnesar gehad het. 
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Die eerste gedeelte was Babilon.  
Die tweede was Mede en Perse.     
Die derde was die Grieke. 
Vierdens en laaste was die Rome (nog steeds). 
Kyk mooi en sien die geweldige groei vanaf Babilon tot en met die Romeinse 
reik. Let op na die kaart dat die diere wat uit die see opkom is die see 
rondom Europa waar Jafet woon. Wat ook opgelet moet word is dat nie een 
van die ‘diere’ van die uitverkore volk is nie, maar wel van die ander 
bloedlyne (soos bo verduidelik). 
Ons sit inderwaarheid met Illuminering wat van Nebukadnesar se tyd al af  
begin het. (As jy na Italië landstreek / bergreeks kyk sal jy die draak in die 
bergreeks sien. Sy stert lê die hele Italië vol en sy gekromde nek en kop is 
besig om te veg. Bokant sy kop sal jy die wolk massa sien en so ook die dier 
voor hom waarmee hy besig is om mee te baklei).          
 

In Openbaring kan ons Jafet se sewe seuns sien. Hulle ontvang mag en krag 
van die draak wat in Italië lê (Rome / Rooms-Katolieke). Hulle word gebruik 
en misbruik deur Rome. Hulle verleiding was en is groot. Weereens sien ons 
dat daar net een dier uitgewys word, maar tog sewe koppe (sewe seuns van 
Jafet). Lastering ontvang hulle van die Roomse draak. Dit eers daar gelaat.  
 

Kom ons kyk weer gou na die twee oudste broers ‘Gomer en Magog’. Soos ek 
dit bo uitgewys het dat dit wel die lande ‘Frankryk en Duitsland’ is. Wat ons 
ook moet weet is dat die twee lande aan die Saksers behoort (Isak se seuns 
soos die res van Europa). Die “Vandale en Franke” wat aan die stamme van 
Yashar’EL behoort woon tans daar.  
      

Nou wat tot ‘n skok vir baie sal wees is die wêreldheerskappy wat daar-
vandaan geloods word.  
Ons almal ken (of het al gehoor van) die United Nations / UN. Die UN is nie 
die Amerikaners of Australië nie, maar Frankryk en Duitsland. Die hele 
Europa het die twee lande uitverkies (of moet ek sê die Rooms-Katolieke’ 
draak). Hulle was in die verre verlede as ‘n saamgevoegde land verklaar 
maar het kort, kort opgebreek. In 814 het Charlemane hulle as ‘n eenheid 
verklaar, maar dit het misluk. In 1189 het Frederick probeer. Maximilian het 
in 1519 tou op gegooi. Die laaste poging van die ouvolk was in 1806. Met 
oorloë in 1870 en 1939 het die prentjie vinnig verander tot samesyn tussen 
die twee lande. Nie dat hulle ‘n keuse gehad het nie, want die Skrif het die 
voorspelling eeue gelede al daar gestel (soos bo uitgewys). Soos ons weet 
kom alles van die draak (Italië), maar troos is dat hulle einde in sig is.  
Nie lank gelede het hulle die Euro uitgebring (1999) waarvan die hele 
Europa die stelsel gebruik. So kan ek noem dat die hele Europa reeds die 
pous van die Rooms-Katoliek aanbid. Dus een geld stelsel en een geloof 
stelsel waarvan ons nou sit en wag vir die een regering stelsel (of moet ek sê 
“Wêreldheerskappy”). 
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Ek keur terug na die UN teken. Oraloor die wêreld sien ons (gewoonlik wit) 
militêre voertuie met ‘n groot UN daarop geverf. Hulle dra ‘n blou baret en 
gaan onder die vaandel van vrede. Ek wil amper sê dat daar nie ‘n plek op 
aarde is waar die UN hulle basisse oprig nie. Wat beoog hulle ? 
Wêreldheerskappy! Mense die Gog en Magog maak gereed vir die swaarste 
slag wat die draak die aarde gaan tref. Almal en alle lande is pionne in hulle 
hande. Ek praat van die sodanige “beligte” manne; Die ‘draak’ waar op die 
pous met sy Roomse snert op ry. Die geldmag (Beligte / ingeligte) waar slegs 
‘n klein handjie vol die wêreld wil verorber. Daardie klompie wêreldheersers 
wil net 500 miljoen mense op aarde hê uit 7.2 biljoen. Hulle wil die aarde vir 
hulle self hê en wil nie deel met ander behalwe hulself nie. Wat onthou moet 
word is dat al die groot moondhede soos Rusland, China, Indië, Amerika ens 
wel gebruik word deur daardie groep.  
 
Ek het ‘n baie breë spektrum rondom Noag se nageslag gevat en uitgewys dat 
daar groot jaloesie tussen hulle is. 100% kan ons dit voor die deur van Ha 
satan lê. Wat besef moet word is dat daar ‘n Ha satan saad tussen ons loop. 
Dat daar ‘n fisiese saad van Ha satan is. Doen ondersoek en sien dat die 
“Jode” ‘n groot flank van die wêreldheerskappy is. Gaan in hulle geskiedenis 
in en sien dat hulle die Ha satan saad is uit die tuin van Eden. Vra gerus ‘n 
Jood of hy ‘n wit mens is, en hy sal vir jou sê nee hy is nie. As hy nie wit is nie 
moet hy tog inpas by die ander bloedlyne wat YAH daar gestel het! Daar is 
slegs die swart, Geel, Wit en Wit bloedlyn. Die bruin verteenwoordig ‘n 
baster wat nie welkom is in die tent van YAH nie. Die tiental ander wesens 
op aarde maak nie deel uit VADER se verkiesing nie. Tog wil die Jood die 
sodanige ‘beligte’ (ingeligte) almal van die aarde afvee. 
 
Ns.: 
 
Teen of in die plek van die gesalfdes (Antie Gesalfde) 
Jes.14:12-21.;  Dan.11:36-39.; Matt.24:24.;  Joh. 5:43.;  1 Joh.2:18-22.;  
1 Joh.4:2,3.;  2 Joh.1:7.;  Open.12:9.; 13:3,18.; 17:3-7,16. 
 

Afgesonderdheid (Verbastering) 
Gen.2:23.;  24:3,4.;  43:32.;  46:34.; Ex.2:11-13.; 11:7.; Lev.20:26.; 
Num.23:9.;  25:1-18.;  Deut.7:1- 6.; 14:2.; 17:15.; 23:2-6.; 32:8,9.; Jos.23:11-
13;.  2 Sam.7:23,24.;  1 Kon.8:53.; Esra.4:3.; 9:12.; 10:2-12.;  Neh. 2:20.; 
10:29,31.;  13:1,3.;  Job.24:1-25.; Ps.135:4.; Jes.1:29.; 20:4,5; 41:8-10.; 43:1.; 
63:19.; 44:21-23.; Jer.2:14.; 13:23.; Klaag.1:10.; Eseg.16:1-63.; 28:24-26.; 
34:30,31.; 37:21,22.;  Amos.3:1,2.;  Miga.5:1-3.;  Sag.14:21.;  Mal.2:15.;  
Matt. 10:6.; 15:24,26.;  19:28.;  25:32,34.;  Joh.17:8,9.; Luk.1:33,55,68.; 16:8; 
19:10.;   

     Bedink en ondersoek dit  


