2.
Die onbekende realm.
Ken jy die onbekende? Is dit moontlik om daarvan te weet en te leer?
Tiental vrae kan gevra word, maar is daar antwoorde daarop! Verborge was
dit vir ons vir ‘n baie lang tyd, maar die vertroosting lê in: Spr. 29:18 as daar
geen openbaringe is nie, 1 Pet. 1:13, omgord die lendene van julle verstand,
Matt. 13:35 Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging
van die wêreld af.
Kom ons begin in Genesis oor die terme soos: In die begin, woes en leeg, laat
daar lig wees en hemel en aarde [Die kern wat behandel gaan word is hemel
en hemele].
Gen 1:1 In die begin het ons Skepper die hemel en die aarde geskape.
Gen 1:2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die
wêreldvloed, en die Gees van ons Skepper het gesweef op die waters (And
the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of
the deep. And the Spirit of our Creator moved upon the face of the waters).
Gen 1:3 En ons Skepper het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.
Gen 1:4 Toe sien ons Skepper dat die lig goed was. En ons Skepper het
skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;
Gen 1:5 en ons Skepper het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy
nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.
Gen 1:6 En ons Skepper het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die
waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters.
Gen 1:7 ons Skepper 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.
Gen 1:8 En ons Skepper het die uitspansel hemel genoem.
Eerstens die term “In die begin”. As mens sê in die begin van ‘n saak
beteken dit dat daar niks voor dit kon wees nie, want jy het nog nie daarmee
begin nie. Met opening of oprigting van die saak het “begin”, begin. Begin
het natuurlik ‘n doen (werkwoord) in hom, want sonder ‘n poging van doen
kan ‘n saak nie begin word nie. Wat belangrik is om te besef is dat begin ‘n
bepaalde tyd van aanvang het, wat m.a.w. moet begin (afskop). ‘n Plek of tyd
waar ‘n begin was sal die bron van enige saak se oorsprong of eerste gedeelte
wees. Sodra enige saak begin, begin geskiedenis, m.a.w. om terug in die
verlede te kan gaan moes daar ‘n beginpunt gewees het, of soos wanneer jy ‘n
pyl skiet van ‘n boog; terwyl die pyl (begin) deur die lug trek na die
doelpunt, (beginpunt) kon daardie aankomende pyl nie reeds ‘n gat voor
hom gemaak het voordat hy tref nie, maar wel daarna.
Baie wil Gen. 1:1 tot vers 2, miljoene jare inbring wat onwaar is, want tyd wat
toe sy ontstaan ontvang het, het begin met die skepping van hemel en aarde.

3.
Telkemaal het ons Skepper gesê: “en dit was goed” Sou dit dan goed gewees
het as dood voor Adam ingetree het? Eers daar gelaat.
Ek gaan voort met die term “woes en leeg”
In die King James Skrifte staan: without form, and void, nie “woes en leeg”
nie. Die Strong’s verwysing no.(H 922)sê Sonder vorm, Leë spasie of
vormloos. Die Hebreeuse ware woord betekenis is: הווב הות היתה,‘ וחn sesde
was in ‘n sesde. Dit wat geskep gaan word lê bymekaar bv: die houthuis se
totale boumateriaal lê gestapel en lê reg vir oprigting; Sonder ‘n bepaalbare
vorm of fatsoen lê dit daar. Die huis lê in daardie stapel hout (Iets binne in
iets).
Uit die boek van Jubilee staan die volgende oor die eerste dag van skepping:
Want op die eerste dag het Hy die uitspansel geskep wat bo is, en die aarde,
en die waters en elke gees wat voor Hom dien – die engele boodskappers
van die teenwoordigheid, en die engele boodskappers van die
afgesonderdheid, en die engele boodskappers van die vuurgees, en die
engele boodskappers van die windgees, en die engele boodskappers van die
gees van die wolke en van die duisternis en van die sneeu en van die hael en
van die ryp, en van die engele boodskappers van die dieptes en van donder
en van weerlig, en van die engele boodskappers van die koue winde en van
die warm winde en van winter en lente en herfs en somer; en die gees van
Sy skepsele in die hemele en op aarde, en in al die afgronde, en die diep
duisternis, en die lig en die dagbreek en die oggend en die aand wat Hy
reeds voorberei het volgens Sy kennis van Sy hart.
Hierdie gedeelte gee ‘n baie mooi prentjie rondom die eerste dag Skepping.
Ons Skepper het gekom met Sy verskillende engele boodskappers magte na
dit wat Hy wou Skep. Ons Skepper sê: Laat daar lig wees; wat beteken, Hy
plaas elk van hulle op strategiese plekke sodat orde moet heers. Dink by
jouself, het YAH of ons VADER werklik ‘n bron van lig nodig, soos die son,
om te Skep! Nee; daar moet orde wees, daarom die opdrag: “laat daar wees”.
So moes daar skeiding van Sy engele boodskappers kom sodat Hy kon begin
met Sy Skepping.
Nou kom ons by die kern van die saak: “hemel en aarde” ‘n Hele paar
honderde verse in die Skrifte kry ons die hemel en aarde scenario. Ons
hemel wat besaai is met sterre en planete bo oor die aarde is ‘n klein gedeelte
van die hemele waar VADER woon. M.a.w. in die “hemele” waar VADER
woon kry ons die aarde met sy eie “hemel”. Bo die aarde met sy hemel (Waar
die sterre en planete is) is daar nie ‘n planeet wat soos die aarde is wat sy eie
hemel het nie. Vir eeue lank soek die astroloë na nog lewe in die hemelruim,
maar met geen sukses. Hoekom? Omrede hulle ewolusionêre is, hulle glo nie
in dit wat in die Skrifte staan dat die aarde ‘n vaste en onbeweeglike liggaam
is nie (1Sam.2:8; Job.9:6; 26:11; Ps.75:4).

4.
Kom ons kyk wat sê die Skrif oor die saak:
Gen 1:1 In die begin het ons Skepper die hemel en die aarde geskape. YAH
het die hemel, nie hemele nie, en die aarde geskape. Ex. 20:4 Jy mag vir jou
geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of
van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is
nie [Indien jy ‘n vergelyking wil maak moet jy dit tog eers sien, m.a.w. soos
‘n duif, vis, son, maan, Tammus, Astarte, ens. Dinge wat YAH ons Skepper
wel aan die heidene uitgedeel het. Deut. 4:19; Jer. 7:18].
Deut. 4:26 dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle
Die hemel word as getuie soos die aarde ingeroep! Hoekom? Omrede in die
aarde se “hemel” is daar gees en vleeslike wesens; YAH se engel boodskapper
mag en vlieënde voëls in die hemel en dier, mens en engel boodskappers
magte op aarde!
Deut. 31:28. Deut. 4:36 Uit die hemel het Hy jou Sy stem laat hoor om jou
te onderrig; en op die aarde het Hy jou Sy groot vuur laat sien, en jy het Sy
woorde uit die vuur gehoor. Ons voorouers was letterlik en hoorbaar uit die
“hemel” uit geregeer.
Deut. 4:39 daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat YAH jou
Skepper is, bo in die hemel en onder op die aarde; daar is geen ander nie.
Neem ter harte dat YAH die hemel en die aarde geskape het en dat Hy van
“hemel” praat en nie “hemele” nie, want daardie skepping het Hy alleen
geskape [met VADER se teenwoordigheid], daarom die woorde:“daar is
geen ander nie”. Daarom is YAH die Vader van ons op aarde. Hy is die eerste
en die laaste. Hy het begin en ons is Sy maaksels, geen ander het ingetree!
Isa. 45:18
Deut. 10:14 Kyk, aan YAH jou Skepper behoort die hemel, ook die hoogste
hemel, die aarde en alles wat daarin is. Aan YAH behoort die hemel en
aarde, daar staan nie hemele nie, maar wel “hemel”, m.a.w. van die hoogste
tot die laagste van die Hemel, so ook die aarde.
Rug. 5:20 Uit die hemel het die sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen
Sísera geveg. Uit ons bekende aardse hemel kom die engele boodskappers
van YAH en veg teen ‘n Kanaänitiese koning.
Job. 38:33 Ken jy die wette van die hemel? Ken jy die engel boodskapper
van wind, of die engel boodskapper van die wolke, of die engel boodskapper
van Sneeu, hael, weerlig, ens.
Job. 41:2 Wie het eerste aan My gegee, dat Ek hom moet vergelde? Wat
onder die ganse hemel is, is Myne. Wie het begin met “begin,” voor My? Ek
het begin en daarom is alles onder die hemel Myne; sê YAH.
Spr. 8:27 Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe Hy ‘n kring
afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed. Toe die VADER die
hemele berei het, was Ek “YAH” daar. Toe VADER ‘n kompas vat en ‘n kring
trek, “die aarde met sy hemel”, in die hemele, “vir My om te skep”.

5.
Jes. 66:1 So sê YAH: Die hemel is My troon en die aarde die voetbank van
My voete. Die hemel is Eden waaruit YAH heers en die aarde is die Tuin
waaroor Hy heers. Dan. 4:13.. en kyk, ‘n bode, naamlik ‘n afgesonderde,
het uit die hemel neer- gedaal. Uit die onbekende realm wat oor die aarde is
wat ons ken as hemel, woon die engel boodskapper magte, waarvan hulle
sekere werke en opdragte ontvang. Ondersoek asb. die verse en kyk of u al
verstaan. Jes. 66:22; 1 Sag. 2:10; 2 Sag. 22:8; Job. 21:22; Jes. 65:17;
Job. 38:37; Hos. 2:20.
Begin u al by daardie beginpunt van tyd of skepping uit te kom?
Ons gaan nou oor na YAHUSHA, sodat Hy ons kan verduidelik. Wat opgelet
moet word is dat YAHUSHA telkemaal praat van hemele en VADER .
Matt. 3:2 ...Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby
gekom. YAHUSHA wys uit “hemele” as koninkryk – eindpunt, m.a.w. die
beginpunt was YAH wat die aarde met sy hemel gemaak het, waarvan die
hemele, wat ons insluit, in Sy eindpunt gaan wees.
Matt. 5:18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde
verbygaan, m.a.w. die aarde met sy “hemel” wat verby gaan, gaan, maar nie
die hemele waar VADER is nie! Mat 24:35
Matt. 5:34 Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie—nie by die hemel
nie, [Hoekom?] omdat dit die troon van YAH is, Sy afgemete erfdeel deur
VADER aan Hom gegee Mat 23:22
Matt. 6:9 Só moet julle dan bid: Onse VADER wat in die hemele is, laat u
Naam ‘n toevlugsoord wees; :10 laat u koninkryk kom; laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde. YAHUSHA vra onse VADER van
die hemele dat VADER se Koninkryk moet kom na Sy koninkryk en dat
VADER se wil kan geskiet op Sy “aardse hemel” en Sy aarde self.
Matt. 16:19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele
gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees,
en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
13:11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die
verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is
dit nie gegee nie. Die weg tot ons hemelse VADER is ‘n verborgenheid, as
uitverkore sal jou woord in die Hemel gerespekteer word na die Hemele bo!
Matt. 24:31 En Hy sal Sy engele boodskappers uitstuur met harde trompet
geluid, en hulle sal Sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van
die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.. 29. die sterre
sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. Matt.
24:30; Matt. 24:36; Matt. 28:1; Matt. 24:29.

6.
Hoekom gaan YAH uit die “hemele” Sy uitverkore laat haal, want daar is
heel–des–moontlik reeds van Sy skepelinge al daar. Hy gaan al Sy
skepelinge versamel, maar as jy oplet sal die bose engele boodskappers
[sterre] uit die Hemel uit verwilder word! Sterre / boodskappers wat uit die
hemel val of neerdaal is uit die hemel. Matt .28:2 Open. 6:13; 8:1,10; 9:1;
10:1
Hand. 7:49 Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete.
Watter soort huis sal julle vir My bou, sê die Here Meester, of hoedanig is
die plek van my rus?; Hand. 2:2
YAH het gaan sit langs VADER in die “hemele”. 1 Jo 5:6 Dit is Hy wat deur
water en bloed gekom het, YAHUSHA die Gesalfde; nie deur die water
alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees [VADER]
wat getuig, want die Gees is die waarheid. 5:7 Want daar is drie wat
getuig in die hemel: die Vader, [Mal. 1:6]die Woord [1 Joh. 1:14]en die Rein
Gees, en hierdie drie is een; 1 Jo 5:8 en daar is drie wat getuig op die
aarde: die Gees en die water en die bloed, [Joh. 3:3] en die drie is
eenstemmig. VADER getuig namens Sy Seun YAH: (a)MY Seun is ‘n Vader
van Sy volk, MY Seun is MY Woord in Sy hemel en MY Seun is die draer van
MY Gees in Hom, m.a.w. drie getuienisse van een Wese. (b) VADER se Gees
in SY Seun, die normale geboorte van SY Seun uit ‘n vrou en die suiwer
bloedlyn waarin Hy gekom het, en ook gestort het, net vir daardie bloedlyn!,
m.a.w. drie getuienisse van een Wese. Soos jy kan sien getuig VADER uit die
“hemele” oor SY Seun in die “hemel” en op aarde.
Lees gerus: Mat 3:16,17; Mat 5:20; Mat 6:1,32; Mat 18:1,18; Mat 21:25.
Open. 4:2 En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan ‘n troon in die
hemel en Een sit op die troon. 10:7 maar in die dae van die stem van die
sewende engel boodskapper, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is
die verborgenheid van VADER volbring, soos Hy die blye tyding verkondig
het aan sy diensknegte, die profete.
Samevatting:
Daar is die “hemel” waar daar ontsettend baie planete en sterre hang en
waarvan die bekende aarde ‘n vaste skepping is (N’ plat aarde m.a.w.) wat
ons op leef. In die “hemele” is ons VADER besig met SY magte, en
Heerskappy wat onbekend vir ons as mens is.
Uit daardie Heerskappy het VADER vir YAH ‘SY Seun’ ‘n spasie gegee om te
skep. Job. 26:10; Spr. 8:27. YAH skep ‘n aarde met sy eie hemel en alles wat
op daardie aarde nodig is om selfonderhoudend te kan wees. Die aarde met
sy verskillende metaal–lae [goud, tint, koper, lood, silwer, yster, ens.] was so
perfek gemaak deur YAH dat dit nie eens reën nodig gehad het nie, want
onder daardie edelmetale was [nog steeds] ‘n see van water wat die aarde
van binne af nat gemaak het.

7.
Alles was so perfek op aarde dat lewe maklik net kon uitspruit. Soos ons in
die Skrifte kan leer wat alles met die aarde gebeur het en daarom die
agteruitgang van die aarde. Bo oor die aarde is sy hemel met sterre en
planete wat bekend, maar tog onbekend is vir baie. In daardie hemel is en
was baie boodskapper magte wat daar deur YAH gelaat was om die aarde op
te pas en Sy bevele uit te voer.
In Mat 21:33 lees ons: YAH skep die aarde met sy hemel. :34 YAH stuur
profete onder die volk in, :35 maar Ha satan slaan hulle en jaag hulle weg.
:36 Met die volgende doen Ha satan net so met hulle. :37 VADER stuur SY
Seun, :38 maar toe Ha satan die Seun sien sê hy: Dit is die Erfgenaam; kom
laat ons hom doodmaak en Sy erfdeel in besit neem. :39 en toe maak Ha
satan VADER se Seun dood. :40 VADER van SY Seun ‘YAH’ kom en wek SY
Seun op uit die dode en werp Ha satan uit die aarde se hemel uit met al sy
engele boodskappers.
Verstaan u al die data wat deurkom? As Ha satan in die Hemele sou gewees
het, dan sou VADER hom ook onderdanig moes gewees het! Ha satan het
nog nooit die mag of outoriteit gehad om in die “hemele” te gaan nie, maar
wel die “hemel”. Open. 12:7,8 bevestig die oorlog; En daar het oorlog in die
hemel gekom: Mígael en sy engele boodskappers het oorlog gevoer teen die
draak, en die draak en sy engele boodskappers het oorlog gevoer; en hulle
kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.
Mígael en sy engele boodskappers het Ha satan met sy engele boodskappers
uit die “Hemel” gewerp. Open. 12:12 sê: Daarom, wees verheug, o hemele
en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want
die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy
min tyd het. Ha satan en sy engele boodskappers is op die aarde en het nie
meer toegang na die “aardse hemel” nie. Daarom die okkultisme, son
aanbidding, vrymesselary, Ha satan aanbidding, en alles gaan oor aards
heerskappy. Eerstens was die heerskappy uit die “hemel”, maar toe kom
VADER en smyt Ha satan daar uit, en Ha satan weet sy tyd is min, daarom
die geweld op aarde. Die belangrikheid in Joh. 14:6 YAHUSHA antwoord
hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die
VADER behalwe deur My nie. (want) Matt. 11:27 Alles is aan My oorgegee
deur My VADER, en niemand ken die Seun nie, behalwe die VADER; ook
ken niemand die VADER nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun
dit wil openbaar. Halleluja!
So in daardie onbekende realm wat ons ken as “hemel” leef en regeer YAH se
engele boodskappers mag; die wind en weer, die warmte en koue en die
donder en weerligstraal. Wat besef moet word is die Eenheid begrip wat Ha
satan ons oor duisende jare die mensdom gebreinspoel het; dat daar net een
vader is en dat ons net moet bid tot die hemele want daar is mos nie meer ‘n
YAHUSHA die Seun nie!.

8.
Vader YAH is YAHUSHA wat uit die hemel ons Middelaar is tot VADER van
die heelal. Matt. 12:50 Want elkeen wat die wil doen van My VADER wat
in die hemele is, dié is My broer en suster en moeder. Hoe kan die mens ‘n
broer van die VADER ALMAGTIG wees? Ons kan slegs ‘n broer van YAH
die Seun wees, want Hy het so gesê!
YAH is die Skepper van die “hemel” Gen. 24:7.2 ; Kron. 20:6 en
VADER is die Skepper van die “hemele” Spr. 8:27 ; Open. 1:6 . Nêrens in die
Skrifte staan dit dat enige mens of engel boodskapper na die “hemele”
gegaan het nie, maar wel na die “hemel” van die aarde. Henog, Elía of die
wat opgestaan het toe YAHUSHA gefolter was het na die “hemel” gegaan.
Joh. 3:13; 2 Kon. 2:11 Melgisédek wat YAHUSHA is, en so ook die Seun van
VADER is, het Homself uitgewys as Koning en Priester (YAHUSHA).
Ons lees tog dat Melgisédek werksaam was in die “hemel”. Ons lees van
“Allerhoogste” wat aan VADER behoort, maar tog ook YAH SY Seun is.
Hand. 7:48, 49 Hy is ons “Hemel”–se Koning wat weer gaan kom!
Vir die interessante moet ek die aardse heersers ook uitwys.
In die hemel waar YAH regeer met Sy engel boodskapper magte het Hy op
aarde Adam aangestel om oor die aarde met sy magte, te heers. Ha satan op
sy beurt het diens gelewer vir YAH waarvan hy in die hemel en op aarde
diens gelewer het. Ha satan was dus “onderdanig” aan YAH en Adam. Ha
satan ontwikkel ‘n wrok teen Adam, want Adam het nie daardie kragte wat
hy ontvang het van YAH nie, want hy kan in die hemel en op aarde wees,
waarvan Adam net op aarde kan wees, en waarvan die wesens op aarde die
voorreg het om self te kan vermeerder [en wil amper sê skep]. Met ‘n
brandende begeerte het hy Eva verlei om sodoende deur haar oortreding van
die Wet, Adam se heerskappy in die hande te kry.
‘n Begrip wat ek moet tuisbring is:“Tuin van Eden”. Die aarde is die Tuin
waarvan die hemel, Eden is, want dis waar heerskappy is en weer gaan kom!!
Gen 2:10 En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak;
en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword.
Daar het ‘n bloedlyn uit Eden (Koninkryk) uitgegaan om die tuin (aarde) te
gaan bewerk; Vandaar het YAH hulle verdeel in vier koppe: (1) die Geel
Chinese volkere (2) Die Swart Indiese volkere (3) Die Wit blanke volkere
(4) Die uitverkore Adamiete. Die eerste drie volkere het almal lang swart
hare en donker oë, waarvan die uitverkore Adamiete gekleurde hare en oë
het. Die eerste drie rasse het die opdrag gekry in Gen. 1 : gaan en
vermeerder, maar nie Adam met Eva nie. Die vier bloedlyne is intelligent en
skeppend, wat regoor die wêreld gesien kan word. Adam wat in heerskappy
gewees het, het dit verloor in die tuin van Eden. Ha satan wat heerskappy
ontvang het, het geweet dat hy die Adamiet moet verbaster, want hulle is die
koninklike geslag wat net moes verdwyn van die aarde af.

9.
Ha satan was wel gebind om van die stof (Adamiete) van die aarde te eet om
aan die lewe te bly. hy moes tussen die seuns van Adam bly om te oorleef.
(Vir die interessante; ‘n Goeie uit wyser “Van die stof van die aarde” is dat
die Jode behoorlik by al Jakob se seuns ‘n draai gemaak het en is oral
uitgeskop. Eers in 1948 het hulle op hulle troontjie gespring waarvan hulle
nou behoorlik van die Adamiet leef. Alle lande op aarde sorg behoorlik vir
hulle (Hulle sorg vir hulself). Hulle melk behoorlik die aarde van alle skatte.
Hulle houvas is so sterk oor die aarde dat as hulle oornag besluit om oorlog
tussen die lande te maak dan doen hulle so. Dit daar gelaat).
Om terug te kom na die bloedlyn in Eden. Al die ander wat nie apart /
eenkant in die tuin van Eden was nie, was nie in berekening gebring om as
heersers of as mans en vroue gereken te word nie. Hulle was wel saam met
die diere getel en dit is die kroesie koppe met platneuse KJV. Lev. 21:18; Job.
24:1-25. Dit ook daar gelaat.
‘n Laaste stelling:
As ons praat van hemele moet ons verstaan dat daar van drie gepraat word.
In die hemel en hemele is daar sien en onsienlike, so ook verstaan en
onverstaanbare dinge. Die hemel en hemele kan ook gesien word as
verskillende realms.
Die eerste realm/ hemel is waar ons as die geskapene van YAH woon.
M.a.w. die aarde met sy volheid wat die son, maan, planete en sterre insluit.
Die tweede realm / hemel is waar die geestelike wesens in woon.
Die derde realm hemel is waar VADER in woon.
Die eerste realm mag nie met die tweede realm kontak maak nie Sam.28 (so
ook die teenoorgestelde). In die tweede realm is waar die bose geeste en
demone gebind is waarvan hulle nie met die eerste realm in kontak mag kom
nie. Dit is ook die realm waar die meeste gevegte plaasvind tot die bestaan
van die uitverkore in die eerste realm Dan.10. Dus is dit ook die realm waar
die boodskappers van YAH werk en werskaf vir YAH. Die laaste realm is
waar VADER woon met SY magtige wesens. Dit is ook waar YAHUSHA
woon en heers as Koning vir VADER. Die derde realm / hemel is waar YAH
se uitverkore oor sal gaan na die ewe gelewe. Eers sal hulle in die 1000 jaar
van vrede vervolmaak word en dan oorgaan na VADER se realm om vir
HOM te kan dien.
Hoopvol verstaan jy nou die onbekende (Tog bekende) realm.
Bedink dit

