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883.
Die plat Aarde
As ons begin kyk na die filosowe en reisigers was daar redelik bakleiery
tussen hulle oor ‘n ronde aarde en ‘n plat een. So 200 of wat jare voor
YAHUSHA het Aristoteles genoem dat die aarde rond was volgens sy
bevindinge. Heelwat jare daarna het Pythagoras ook Aristoteles se
bevindinge ondersteun. Baie jare het verby gesleep totdat Christopher
Columbus met dieselfde gedagte ‘dat die aarde ‘n bal vorm het’ die see
invaar.
Wat ek met die teorie van ‘n ronde bal aarde wil noem is die volgende:
As die aarde rond is “soos deur die astroloë vir ons deurgee word” en deel
maak van al die hemelliggame, wat hou hulle in plek? Waaraan hang hulle?
Wat verhoed dat hulle bots? Is almal dan rond? Hoekom is daar net op die
aarde suurstof dat mens daarop kan lewe en nie op die ander planete nie? As
ons in Suid Afrika na bo kyk, kyk ons regtig na bo, want die Europeërs aan
die Noordelike Halfrond kyk ook na bo en sê dat hulle ook na bo kyk? As
ons na die sterre kyk kan jy elke nag dieselfde sterre sien en dus beweeg
hulle nie. Die sterrekundiges van vandag weet dat daar deur die vroeë
kundiges ‘n diereriem uit die sterre geken kon word en daardie diereriem
kan tot vandag toe besigtig word. Nou is die vraag: hoekom kan die noord en
suidelike halfrond dieselfde sterre op dieselfde tyd bestudeer? Ek laat dit
eers daar.
Ek gaan nou die plat aarde uit die Skrifte haal sodat die ewolusie en so ook
die Mars en Maan manne twee maal moet dink.
Ek maak nou die volgende stellings uit die Skrifte “om ons VADER” baie
nader te trek as wat geleer was deur die verleiers van hulle kansels af.
Die stellings gaan oor: Pilare, Die wêreld, Spieël, Hoeke van die aarde,
Grondves, Kring, Fondament, Skaduwee, ens.
Ek begin met Gen., want dit is waar die ewolusie lering begin.
Gen. 1:1 In die begin het God Skeppers 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 Skeppers het gesweef op die waters. :3 En God Skeppers het
gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. :4 Toe sien God Skeppers dat
die lig goed was. En God Skeppers het skeiding gemaak tussen die lig en die
duisternis; :5 en God Skeppers het die lig dag genoem, en die duisternis
het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.
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Gen. 1:6 En God Skeppers het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die
waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. :7 God
Skeppers het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die
uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.
:8 En God Skeppers het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en
dit was môre, die tweede dag.:16 God Skeppers het toe die twee groot ligte
gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers
oor die nag; ook die sterre. :17 En God Skeppers het hulle aan die
uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde :18 en om te
heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en
die duisternis. Toe sien God Skeppers dat dit goed was.
Ek gaan nie nou die uitleg gee oor die gelese verse nie, maar wel aan die
onderkant nadat ek die ander verwysings eers deurgegee het.
Pilare,
1Sag 2:8 ...Want aan die HERE VADER behoort die pilare van die aarde,
en Hy het die wêreld daarop gevestig.
Job 9:6 wat die aarde laat sidder uit sy plek, sodat sy pilare dril;
Ps. 75:4 Al wankel die aarde en al sy bewoners—Ék het sy pilare vasgestel.
Sela.
Hier lees ons dat die aarde op “pilare” gegrondves is.
Fondamente
2Sag. 22:16 En die beddings van die see het sigbaar geword, die
fondamente van die wêreld is blootgelê, deur die dreiging van die HERE
VADER, vanweë die geblaas van die wind van SY neus. Ps. 18:16
Ps. 82:5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al
die fondamente van die aarde wankel. Spr. 8:29 toe Hy vir die see sy grens
gestel het, dat die waters SY bevel nie sou oortree nie; toe Hy die
fondamente van die aarde vasgelê het—:30 toe was ek ‘n kunstenaar naas
Hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor SY
aangesig altyd, Job.38:9,10. Jes. 24:18 En hy wat vlug vir die skrikgeroep,
val in die kuil; en hy wat uit die kuil uitklim, word in die strik gevang.
Want die sluise uit die hoogte het oopgegaan, en die fondamente van die
aarde bewe. Jes. 40:21 Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die
begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde
gelet nie? Jer. 31:37 So sê die HERE VADER: As die hemele daarbo gemeet
en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal
Ek ook die hele nageslag van Israel Yashar’ELverwerp weens alles wat
hulle gedoen het, spreek die HERE VADER. Ps. 93:1 Die HERE VADER is
Koning; Hy is met hoogheid bekleed.
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Die HERE VADER is bekleed, Hy het Hom met sterkte gegord. Ook staan
die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. 1Kron. 16:30 Beef voor SY
aangesig, o ganse aarde! Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel
nie. Ps. 96:10 Sê onder die volke: Die HERE VADER is Koning! Ook staan
die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel.
Hier lees ons dat die aarde “fondamente” het en dit kan nie wankel nie.
Skaduwee
2Kon. 20:10 Toe sê Jehiskía: Dit is maklik vir die skaduwee om tien grade
te daal; nee, maar laat die skaduwee teruggaan, tien grade agteruit. :11
En Jesaja, die profeet, het die HERE VADER aangeroep, en Hy het die
skaduwee op die grade waarlangs dit op die grade van Agas se sonnewyser
gedaal het, laat teruggaan, tien grade agteruit. Jes. 38:8 Kyk, Ek sal die
skaduwee op die grade wat dit gedaal het deur die son op die grade van
Agas se sonnewyser, laat teruggaan, tien grade agteruit. En die son het
tien grade teruggegaan op die grade wat dit gedaal het.
Hier is seker een van die moeilikste grepe wat die evolusie manne nie kan
antwoord nie, want die son moes nie net stilstaan nie, maar moes
agteruitbeweeg sodat die skaduwee terug moes gaan. Dit wys 100% uit dat
die aarde wel stilstaan en dat die son beweeg. As die aarde moes beweeg sou
dit baie vinniger vorentoe moes beweeg dat dit die skaduwee kon wen.
Die wêreld / kring
Ps. 19:5 Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by
die einde van die wêreld. Vir die son het Hy daarin ‘n tent gemaak;:6 en dié
is soos ‘n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer; hy is bly soos ‘n held
om die pad te loop. 19:7 Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy
omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie.
Spr. 8:27 Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe Hy ‘n kring
afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed; :28 toe Hy die wolke
daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het;
Job. 26:10 Hy het ‘n kring afgetrek oor die watervlakte tot waar lig in
duisternis eindig. Jes. 40:22 Hy sit bo die kring van die aarde, en die
bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun
doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon.
Hier word uitgewys waar die son sy kringloop volg. Die aarde wat as ‘n kring
uitgewys word, het ons Skeppers die hemel daaroor uitgespan. Dus is die son
in daardie kring in sy eie loopbaan geplaas. So ook die maan, maar nie die
sterre nie. Die sterre is in die gespande hemel. Net om die gelese verse in ‘’n
prentjie te kry is soos volg: Die plat aarde is in ‘’n kring met sy wêreldvloed
daarop. Die hemel met sy sterre is daaroor getrek soos ‘’n koepel waarvan
die son en maan hulle kringloop daarbinne ontvang het.
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Grondves / Spieël
Ps. 102:26 In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemele is die
werk van u hande. Ps. 104:5 Hy het die aarde gegrond op sy grondveste,
sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. Jes. 48:13 Ook het my hand die
aarde gegrond, en my regterhand die hemele uitgesprei; as Ek hulle roep,
staan hulle daar almal saam. Job 37:18 kan u saam met Hom die hemel
uitbrei wat vas is soos ‘n gegote spieël? Matt. 4:8 Weer neem die duiwel
Hom saam na ‘n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die
wêreld en hulle heerlikheid, Open. 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke
oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van
die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
Hier kom ‘n baie groot besef deur. Soos ons reeds geleer het by die boonste
verse dat die aarde gegrondves (vasstaan) is en nie beweeg of wankel nie,
kan ons hier sien dat die hemel met die aarde gekonnekteer is. Die koepel
wat as ‘n “spieël” deurgegee word deur Job is vas gegiet aan die aarde. Die
duiwel vat YAHUSHA op ‘n baie hoë punt op die aarde sodat “hulle” die hele
aarde op eenslag kon sien en dit kon slegs besigtig word op ‘n plat aarde.
Hoeke van die aarde
Jes. 11:12 en Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die
seuns van Israel Yashar’EL wat verdryf is, en versamel die dogters van
Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde. Jer. 49:36 En Ek sal
vier winde uit die vier hoeke van die hemel oor Elam aanbring en sal hulle
na al hierdie windstreke verstrooi; en daar sal geen nasie wees waar die
verjaagdes van Elam nie sal kom nie. Eseg. 7:2 En jy, mensekind, so spreek
die Here HERE VADER tot die land van Israel Yashar’EL: Einde! Die einde
het gekom oor die vier hoeke van die land. (H776 aarde) Open. 7:1 En ná
hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan,
en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou
waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. Open. 20:8 en hy
sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is,
die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is
soos die sand van die see.
Hier lees ons dat daar vier hoeke op die aarde is. As ons ‘’n plat-ronde vorm
neem kan ons hoeke op dit maak om die oppervlak te bepaal, maar met ‘n
ronde bolvorm is die bewerkinge heeltemal anders. Op ‘n plat oppervlak deel
jy maklik die vorm in 4 windrigtings wat standvastig is en so kan bly, waar
die bolvorm se windrigtings bly verander.
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Die uitspansel
Deut. 13:7 uit die gode van die volke wat rondom julle is, naby jou of ver
van jou af; van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die
aarde— Ps. 136:6 Wat die aarde op die water uitgespan het, want sy
goedertierenheid is tot in ewigheid. Jes. 44:24 So sê die Here, YAH jou Ver
Losser, en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af: Ek is die
HERE YAH wat alles volbring, wat die hemel uitspan, Ek alleen, en wat die
aarde uitsprei—wie was met My? — Jos. 10:12 Toe het Josua met die
HERE VADER gespreek, op die dag dat die HERE VADER die Amoriete
aan die kinders van Israel Yashar’EL oorgegee het, en voor die oë van
Israel Yashar’EL gesê: Son, staan stil in Gíbeon, en maan, in die dal van
Ajalon! :13 Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk
hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die Boek van die
Opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het
hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent ‘n volle dag.
Ek sluit met die laaste uitwysing. Ons lees van die aarde wat op die water
uitgespan is. So lees ons van die hemel wat oor die aarde gespan is. Wat nou
van belang is, is dat Josia sê dat die son en maan moet stilstaan. Dus staan
die aarde stil en die son en maan beweeg in daardie uitspansel wat ons
Skeppers daargestel het.
Let op dus: VADER woon in die “Hemele” en nie die “hemel” wat aan die
aarde vas gegiet is nie. Die aarde se hemel besit sy eie sterre en planete
waarvan die son en maan die enigste bewegende “sterre” is. Die son en maan
is feitlik dieselfde grote en beweeg baie naby aan die aarde. Die son het ‘’n 30
dae baan wat per maand om die aarde wentel en die maan het ‘n 28 dae
baan. Dus kan die twee nie teenmekaar bots nie, want die maan se kringloop
is kleiner as die son sin. As ons lees in die Skrif dat VADER bo in die hemele
is (Onse VADER in die hemele gebed) beteken dit dat bo wel bo ons koppe is,
want as jy ‘n bal aarde het, kan bo onder of langsaan die aarde wees! Met ‘n
bal effek kan jy nooit weet wanneer bo wel bo is nie. Met ‘n plat aarde is daar
net ‘n bo in die hemele of onder op die aarde.
Ek haal weer Genesis aan tot verduideliking:
Gen. 1:1 In die begin het God Skeppers die hemel en die aarde geskape (wat
opgelet moet word is dat “God” H 430 Elohim deurgee wat beteken dat daar
meer as een was). :2 En die aarde was woes en leeg,(hier is ‘’n fout /
verwarring wat deur die Afrikaanse vertalers ingebring was. Daar staan: And
the earth776 was1961 without form,8414 {=leë spasie / sonder vorm of niks}
and void;922 {=leeg} en duisternis was op die wêreldvloed, ( Let op dat nag /
donkerte oor die diepte was, dus was daar geen vasteland nie) en die Gees
van God Skeppers het gesweef op die waters (Let op waters nie land nie).

888.
:3 En God Skeppers het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig( wie en
wat was daardie “lig”/ die 4 engele van Eseg.1 en 10). :4 Toe sien God
Skeppers dat die lig goed was. En God Skeppers het skeiding gemaak
tussen die lig en die duisternis; :5 en God Skeppers het die lig dag genoem,
en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die
eerste dag. Dit eers daargelaat.
Ek gaan nou oor na die waters.
Gen. 1:6 En God Skeppers het gesê: Laat daar ‘n uitspansel (‘’n koepel of ‘’n
oop spasie) wees tussen die waters, en laat dit(die koepel) skeiding maak
tussen waters en waters(m.a.w. die koepel in die waters gaan ‘’n “lugborrel”
veroorsaak tussen die waters). :7 God Skeppers het toe die uitspansel
gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters
wat bo die uitspansel is(Die koepel maak nou ‘’n skeiding tussen die boonste
en die onderste waters). En dit was so. :8 En God Skeppers het die
uitspansel (Die koepel gedeelte)hemel genoem. En dit was aand en dit was
môre, die tweede dag.:9 En God Skepper het gesê: Laat die waters onder
die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word.
En dit was so. :10 En God Skepper het die droë grond aarde genoem, en die
versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God Skepper dat
dit goed was.:16 God Skeppers het toe die twee groot ligte gemaak: die
groot lig (son) om te heers oor die dag en die klein lig (H 6996 = kleiner
ligte wat die sterre is wat ook ‘’n lig is) om te heers oor die nag; ook die
sterre(daar staan nie sterre nie, H 3556 wat ‘’n rollende / bewegende prins
“ster” is wat heel des moontlik die ‘maan’ kan wees) :17 En God Skeppers
het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde
:18 en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak
tussen die lig en die duisternis. Toe sien God Skeppers dat dit goed was.
Nou wat vir my baie belangrik is om te besef is die volgende: Ons Skepper
ontvang in Spr. 8:27,28; Job.26:10; Jes.40:22 ‘’n spasie by VADER om te
skep. In die spasie was daar net water, want water is nie geskep nie, want dit
was reeds daar. Dus uit water het alles na vore gekom wat ons mee bekend is
hier op aarde en so ook die hemel. M.a.w. daar is niks bekend op aarde en
die hemel wat nie uit daardie waters na vore gekom het nie. Die wat die
aarde miljoene / biljoene jare oud maak, maak ‘n groot fout, want hulle plaas
die aarde in die lugruim van niks tussen ‘n klomp sterre wat nie Skriftuurlik
is nie. Hulle sê dat die aarde beweeg wat nie so is nie (Ps.102.26; 104:5). Om
terug te kom oor die water kwessie; Alle wesens / lewe op aarde is uit die
water. Waar die verskil inkom is die ‘siel en die gees’. Die siel en die gees
kom van VADER buite daardie skepping. Die Seun het geskep en geskape,
maar die VADER het die lewe geskenk daarom eis HY die eersgebore
(Ex.34:20; Gen. 9:5)
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Om te lewe op aarde moet die wesens asemhaal, eet en drink. Die siel
behoort nie aan alle lewe op aarde nie, dus het hulle nie die siel nodig tot
bestaan nie, maar alle lewe het wel die gees nodig, want die gees beteken om
asem te haal (= H 7307 ruach asem / wind). Wat belangrik is om te weet is
dat die siel uitgedeel word deur VADER in mens en in die rein dier (uit
daardie water skepping van SY Seun). Jy kan vra, maar hoekom ook die
dier? Want ‘n rein dier moet geoffer word tot VADER as ’n lieflike geur,
verskillende offers en so ook in die plek van die eerstelinge wat aan VADER
behoort (Ex.34:19, 20).
Hoor julle nou die skepping uit die Skrif. Dit is ‘n plat aarde uit die water wat
VADER daar vir SY Seun gestel het (Ps.82:5; Spr. 8:27,28; Job.26:10;
Jes.40:22). Wat ook belangrik is, is die woorde van YAHUSHA in Joh. 14:2
In die huis van My VADER is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou
Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
Dus beteken dit dat in die hiernamaals gaan ons oor na VADER in die
“hemele” uit die bestel wat ons tans beleef. Ons moet besef dat daar buite die
aardse skepping (met sy sterre, son, maan ) VADER se heelal lê. Kom uit
daardie indoktrinering dat ons aarde net ‘n speldeprik in die hemele is.
Amos. 9:6 Dit is Hy wat Sy solders in die hemele bou en Sy hemelgewelf bo
die aarde vestig, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die
aardbodem, HERE YAHUAH is Sy Naam!
Die oue (aarde met sy hemel) gaan tót niet gaan soos in Jes. 65:17 staan:
Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge
sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.
Die waters is opgedeel bo en onder die uitspansel (hemel). In daardie hemel
/ uitspansel (koepel) het Hy die son maan en sterre geplaas. Onder daardie
hemel skepping het Hy die aarde (uit die waters) te voorskyn laat kom. YAH
het toe uit die waters van die see seediere en voëls geskep. Uit die grond van
die aarde het Hy landdiere insekte en al die fauna en flora geskep. Laastens
het Hy die mens “Adam” uit die stof van die aarde geskape. Vir elke skepping
het Hy gesê: “dit is goed”. VADER het toe die siel uitgedeel. So het HY ook
die gees (ruach) aan alles lewe op aarde geskenk, maar Adam het krag (ha
qodesh) in daardie “gees” van VADER ontvang (Mal.2:15).
As die uitverkore (stof) op aarde, wat moet leer tussen reg en verkeerd,
tussen goed en kwaad, doen wat VADER behaag. Hef julle hande op na bo,
want VADER is daar en SY Seun YAH die “Lam” sit langsaan HOM.
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‘’n Voorgestelde skeppings plan van YAH
Waters bo die aarde

Koepel van metaal
Son
Sterre
Maan

Water kamers
Solders

Waters onder die aarde

Plat aarde

Vier pilare

Let op dat die watervlak gedaal het na die vloed van Noag. Dus die drukking
in Adam se tyd het laer geword teen die hemel koepel.
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Nou dat ek billike bewyse deurgegee het oor die plat aarde scenario gaan ek
oor om uit daardie agtergrond die ware grade uit te lê. Om dit te doen gaan
ek ‘n klompie verse aanhaal sodat die wêreldkaart (voor jou) so gestel kan
word dat die openbaring en profetiese boodskap verstaan kan word.
Gen. 11:1,2 En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde
woorde.:2 En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle ‘n laagte in die land
Sínear; en daar het hulle gaan woon.
Sínear is Babylon wat oos lê
N
W

O
S
Sínear lê oos van berg Ararat ?
‘Ur’ die geboorteland van Abraham
Bet-el en Ai
Jordaanstreek oos van Bet-el /Ai ?
Egipte na Bet-el is suid ?
Mesa
Sefar lê oos van Mesa ?

Gen.10:30 En hulle woonplek was van Mesa af in die rigting van Sefar, die
berg van die Ooste.
Gen.13:1 So het Abram dan uit Egipte na die Suidland opgetrek, hy met sy
vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom.
Gen.13:3 En hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek tot by Bet-el,
na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bet-el en Ai,
Gen.13:11 En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na
die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei.
Gen.12:8 En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van
Bet-el en sy tent opgeslaan tussen Bet-el aan die weste— en Ai aan die
oostekant, en daar vir die HERE YAH ‘n altaar gebou en die Naam van die
HERE YAH aangeroep.
Met die gegewe verse van bo sien ons dat suid, oos is volgens die Skrif. Daar
is heelwat vers verwysings dat die aarde nie reg lê volgens die kompas wat
ons ken nie. As ons nou die skrif glo moet ons die kompas daarvolgens
aanpas sodat ons die profetiese uitsprake reg kan lees wat in die laste dae sal
gebeur.
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Hier is ‘n voorgestelde (plat) wêreldkaart (uit die Skrif) waarvan jy sal sien
dat Afrika nie Suid lê nie maar Oos!

Ek sluit net om te noem dat dit wat ons deurgegee was deur die kundige
manne oor die ligging van die lande op die aarde is relevant, maar dat die
aarde wel plat is sukkel hulle om verby te kom.
Bedink dit

