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  1064. 
Soos in die dae van Noag  

 

Matt. 24:37  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die 
Seun van die mens wees. :38  Want net soos hulle was in die dae voor die 
sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee 
het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, :39  en dit nie verstaan 
het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die 
koms van die Seun van die mens wees.  
 

Wat lees ons in die verse van bo? Ek lees dat die dae, maande en jare wat 
voorlê dieselfde sal wees en bly soos al die dae, maande en jare wat verby 
gegaan het. Die normale soos uitgewys “eet, drink, trou, ens. sal aangaan; 
Tog is daar in ‘n jaar so ‘n bietjie abnormale soos ‘n oorlog hier of ‘n 
verspoeling daar, maar dit normaliseer weer een of ander tyd na die 
stereotiep van die vorige jare. Nee die innerlike boodskap lê heelwat dieper 
soos vers 39 bo deurgee nl.: “dit nie verstaan”. 
 
In Noag se tyd (en voor hom) was daar die “gode” of die genoemde “seuns 
van VADER” Gen.6:2,4. Om die konsep ‘seuns van VADER’ te kan verstaan 
moet ons weet dat hulle wesens was wat nie vas gevang was in ‘n verganklike 
liggaam nie, want hulle was VADER se seuns wat ‘n ewige lofwaardige 
liggaam ontvang het by HOM. Dus kon die lofwaardige liggaam nie verouder 
of vergaan nie. Die dag toe hulle ‘n besluit geneem het om Adamitiese vroue 
te neem moes hulle oorgaan na ‘n vleeslike liggaam om deur die aardse 
vroue voort te kon plant “of te hoereer” (wat hulle wel gedoen het weens die 
mag as seuns van VADER). Hulle het dus die “geestelike” liggaam in ‘n 
vleeslike / verganklike liggaam laat  manifesteer en so te doen.  
  
Ons lees in Gen 6:4-7  In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, 
toe die seuns van God VADER by die dogters van die mense ingegaan en 
dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die 
manne van naam. :5  Toe die HERE VADER sien dat die boosheid van die 
mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, 
altyddeur net sleg was, :6  het dit die HERE VADER berou dat Hy die mens 
op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. :7  En die HERE 
VADER sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die 
mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; 
want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.  
 

Dus sit Noag met die “seuns van VADER” in sy lewens tydperk wat die 
onvergeeflike oortreding kom doen het. Hy sit nie net met geweldenaars wat 
reuse was nie, maar ontsettende slim wesens wat vir hom as mens 
onverklaarbaar was. Hulle het die Adamiet verpes, verlei en gedomineer. 
Hulle was die manne van naam m.a.w. hoog aangeskrewe deur hulle 
onverklaarbare wysheid en verstandelike vermoë.  
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Die Adamiet en alle lewe op aarde was onderdanig aan die “gode” en hulle 
nageslag (demone / duiwels); Daarbenewens was die aardse lewe gedwonge  
gode aanbid. Vreesaanjaend was hulle en het gedoen net wat hulle wou op 
aarde (die hoekom en waarom bespreek ek hier onder).  
 

VADER het besluit om die verbastering en verwoesting stop te sit en sou 
alles tot niet maak in Gen.6:6. VADER vind in Noag wat HY in Adam geplaas 
het en red hom en sy vrou met 3 seuns en hulle vroue (Gen.6:8,9).  
       
Kom ons kyk wanneer het die probleem op aarde die Adamiet getref: 
Adam word geskape (leef 930 jaar) waarvan Ha satan hom verpes het tot en 
met sy dood. Adam se eerste seun ‘Abel’ sterf deur Ha satan se seun ‘Kain’ +- 
100 jaar na Adam geskape was. ‘n Tweede seun ‘Set’ word gebore so +- 5 jaar 
na die verbanning uit die tuin van Eden en dit bring ons op 130 jaar na 
Adam. Set het sy eersgebore seun ‘Enos’ ontvang in die jaar 235 na die 
skepping. Enos het sy seun ‘Kenan’ in die jaar 325 ontvang. Kenan het sy 
seun ‘Mahalálel’ ontvang in 395 na die skepping. Mahalálel het sy seun 
‘Jered’ ontvang in die jaar 460.  
In Jered se jare op aarde het ons met die geval van die “seuns van VADER” 
te doen gehad, want Henog het boekdele oor hulle geskrywe Gen.5:18-24. 
Kom ons noem dat hulle in die jaar “666” op die berg Horeb (Die berg 
Hermon beteken om ‘n eed / sweer af te lê) ‘n besluit gemaak het om vir 
hulle vroue uit die Adamiete te neem  en met hulle te hoereer (Gen.6:2). Dus 
tussen die jaar 666 tot 1656 word die adamiet verpes deur die “seuns van 
VADER” met hulle nageslag (die manne van naam).  
 

Kom ons kyk na die “seuns van VADER”. 
Volgens Henog was hulle 200 wesens. Hulle was opgedeel in 20 groepe en 
het ‘n hoof oor elke groep gehad. Hier is die name van die owerstes / hoofde 
van die 20 en hulle doen en late:  
 
1.) Semfazas / Shemyaza beteken “hy wat die naam kan sien”. Hy was 
bekend as die adder / slang boodskapper.   Shemyaza  was ook bekend as die 
vuur boodskapper of die brandende een, en dus die vuurspoegende slang/ 
draak. Hy het betowering, wortelsnitte aan die mens geleer. Sy hoofdoel met 
sy magte was om die adamiet te betower om vrye seks te beoefen en dat hulle 
die wortelsnitte moet leer om nie voor te kan plant nie (verwagtend).   
2.) Arakiba? (3) Ramiël?  (4) Kokabiël was oor die konstellasies / sterrebeelde 
5.) Tamiël?   (6) Ramiël? (7) Danêl?  
8.) Jegezkel / Ezeqeel het die kennis van wolke gedra en deurgegee.  
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9). Barakial het die tekens van die aarde, astrologie, sterre deurgegee 
10.) Azazel bekend as die ontsnapte bok. Hy het die adamiet oorlogkunste 
geleer. Hy het hulle geleer om swaarde, messe, skilde en borsplate te maak; 
Hy het hulle geleer om  armbande en ornamente te maak; Die versiering van 
die gesig om verloklik te kan wees wat soos Semfazas die adamiet te verlok 
in seksuele dade (verbastering).     
11.) Armaros het die verklaring van towerkrag  deurgegee.  
12.) Batarêl het astrologie deurgegee. 
13.) Ananiël?   (14) Armaros  die verklaring van betowering.  
15.) Zakiël?      (16) Samsapiël die tekens van die son. 
17.) Satarel?    (18) Turel?     (19) Jomjaël?      
20.) Sariël het die koers van die maan deurgegee. 
 
Soos ons bo kan sien word daar baie klem gelê op twee “seuns” nl.: Semfazas 
die eerste en hoof van hulle met sy broer Azazel. Hoekom hulle sal ons nie 
weet nie, maar ons kan wel ons gesonde verstand gebruik en hulle openbaar.   
 
Ons begin om hulle gode te noem. Hoekom? Omrede ons as Adamiete deur 
YAHUSHA  uitgewys word as “gode” in Joh. 10:34  J*sus YAHUSHA 
antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode 
nie? :35  As dit húlle gode noem tot wie die woord van God VADER gekom 
het, en die Skrif nie gebreek kan word nie, :36  sê julle vir Hom (YAHUSHA) 
wat die VADER geheilig  afgesonder en in die wêreld gestuur het: U spreek 
godslasterlik kwaad — omdat Ek gesê het: Ek is die Seun van God VADER?. 
  
Tweedens was hulle nie “gevalle engele / boodskappers” nie. Nêrens sal jy in 
die Skrifte lees dat dié seuns van VADER engele / boodskappers was nie. 
Baie wil Ha satan tussen die seuns van VADER insluit wat verkeerd is, want 
Ha satan was ‘n ‘gerib’ en ‘n gerib het vlerke waar ‘n boodskapper of seuns 
van VADER nie het nie. ‘n boodskapper kan nie voortplant nie, maar ‘n seun 
van VADER kon soos ons dit lees in Gen. Dié seuns moes ook in ‘n vleeslike 
liggaam aan die Adamiete verskyn om seksuele ommegang met die vroue te 
kon gehad het (Daarom die verskillende leringe aan die Adamiet om goed 
te drink sodat hulle nie verwagtend te kon word nie). 
 
Soos ons nou kan lees in die Skrifte was die seuns gestop deur die geklaag 
van die Adamiete en die ander lewe op aarde. VADER het ingetree en die 
verbasterde geslag (Nephilim) gedood met die vloed van Noag. Wat die 
“Nephilim” aanbetref moet ons weet dat hulle liggaamlik gedood kon word, 
want hulle was vleeslike wesens op aarde soos die Adamiete en dat hulle ook 
in besit is van ‘n siel soos die Adamiet sin.   
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Na die dood van die duiwels het hulle siele voort bly bestaan, en altyd 
soekend na ‘n liggaam om te beset (soos die varke of Petrus self).  
Nog ‘n rede hoekom ek sê dat hulle die demone / duiwels is en wat die mens 
kort, kort verpes op aarde staan in Mark. 5:6-12  En toe hy (Legio)  J*sus 
YAHUSHA van ver af sien, hardloop hy en val voor Hom neer :7  en skreeu 
met ‘n groot stem en sê: Wat het ek met U te doen, J*sus YAHUSHA, Seun 
van die allerhoogste God VADER? Ek besweer U by God VADER om my nie 
te pynig nie. :8  Want Hy het vir hom gesê: Onreine gees, gaan uit die man 
uit! :9  En Hy vra hom: Wat is jou naam? En hy antwoord en sê: Legio is 
my naam, want ons is baie. :10  Toe smeek hy Hom dringend om hulle nie 
uit die land weg te stuur nie. :11  En dáár teen die berge het ‘n groot trop 
varke gewei, :12  en al die duiwels het Hom gesmeek en gesê: Stuur ons in 
die varke, sodat ons in hulle kan vaar. (In kort die boodskap in Mark.5 vers 
12: Daar was 6000 duiwels / demone in Legio waarvan hulle op daardie 
stadium nog nie in die volk van die land ingevaar het nie. Hulle vra toe dat 
hulle in varke mag invaar waarvan YAHUSHA hulle toestemming gegee het. 
Die besete varke hardloop toe na die afgronde na hulle dood. Wat toe gebeur 
is dat die duiwels se lang wag vir ‘n liggaam / huise van die volk van daardie 
land vir hulle nou op die koop toe lê. Hoekom? Die volk van daardie streek 
was baie kwaad vir YAHUSHA en Hom dadelik weggejaag. Deur daardie 
daad het hulle hulself oopgemaak tot ontvangs van 6000 demone /duiwels.  
Ons lees in Lev. 17:7  En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die 
veldduiwels agter wie hulle aan hoereer nie. Dit moet vir hulle ‘n ewige 
insetting wees vir hulle geslagte.2 Kron.11:15. Hoor jy die boodskap?      
  
Wat die “seuns van VADER” aanbetref is dat hulle in gevangenskap, en in 
kettings gebind is wat wag op oordeel ( 2Pet. 2:4  Want as God VADER die 
engele seuns wat gesondig wette oortree het, nie gespaar het nie, maar 
hulle in die hel dieptes (Strong’s: G5020Tartaros̄  the deepest abyss of 
Hades) gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die 
oordeel in bewaring gehou te word;).  
Wat dit ook beteken is dat die “seuns van VADER” nie hulle lofwaardigheid-
liggame kon verloor nie, want dit is reeds verewig daar gestel deur VADER. 
VADER het geweet dat HY hulle so moes bind dat hulle nie uit die 
gevangenis kon regeer nie. Daarom die “kettings”. Die kettings verstaan ons 
dat dit beteken om te wurg en om vas te hou. Wat dit ook beteken is binding 
en afsondering. Dus kan hulle nie kommunikeer of verbinding maak op een 
of ander slinksheid nie.   
      
Tot dusver sal jy baie beter verstaan waarom YAHUSHA die term gebruik 
het : “Soos in die dae van Noag”. 
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Nou dat ons weet dat die “seuns van VADER” skadeloos is teenoor die 
wesens op die aarde kom daar die vrae op: Maar kyk hoe gaan dit op aarde. 
Wat veroorsaak dit ? Moet ons dit toeskryf aan die duiwels / demone? 
 

Bo het ek genoem dat Ha satan ‘n gerib is en nie ‘n seun van VADER nie. Hy 
was nie deel van die ooreenkom toe hulle besluit het om vir hulle vroue uit 
die Adamiete te neem of ‘n dader daaraan te wees nie. Wat Ha satan wel 
gedoen het was om die seuns se gedagtes en idees te assimileer of vat en syne 
te maak.  
Kom ons kyk wat Ha satan en sy makkers doen toe die seuns van VADER in 
gevangenis geval het. Ha satan “ook bekend as Lucifer ster van die dag of 
son van die oggend” het besondere werkers wat hom bystaan om die werke 
voor te sit van die gevalle seuns van VADER (duiwels / demone).  
(1) Eerste makker is “Mammon” wat die prins van begeerte is soos in geld, 
materiële goed en rykdom.  
(2) Tweedens is “Asmodeus” wat ‘n drie koppige (man, perd en bok) prins is 
wat lus en begeerte wek, veral na seksuele begeertes. 
(3) Derdens “Amon” prins van toorn en woede. Hy wek jaloesie en kwaad op 
en werk in die hart van die mens. Hy vertel van die verlede en die 
toekomstige. Hy verdeel vriende en bring die vyand as vriend in.  
(4) Vierdens is sekerlik die gevaarlikste een “Beëlsebub” prins van vraat en 
gulsigaard. Hy is een van die hoof duiwels in alle omstandigheid. Hy was die 
prins in Hades. Hy word ook bekend gestel as die koning van die vlieë 
waarvan hy die mees gevreesde siektes en plae aan en saam hom dra. Sy doel 
is om siektes te kweek sodat dood kan intree. Hy is ‘n tiran waarvan baie 
demone hom aanbid. Hy word ook uitgeken as ‘n draer van jaloesie, moord 
en oorlog.  
(5) Vyfdens “Leviathan” prins van afguns en naywer. Hy leef in die see wat 
lyk soos ‘n krokodil en ‘n slang in mekaar gevleg; ‘n Afgryslike gemeng 
gedierte.  
(6) Sesdens laastens “Belphegor” prins van luiheid / luiaard. Hy help die 
mens om iets te skep om rykdom te leer ken. Hy beïnvloed die mens om 
aards skatte hul god te maak. Blykbaar hou hy van die maand April om sy 
gedagtes en idees deur te gee. Hy vat ‘n hardwerkende wese op aarde en gee 
geld en aards katte waarvan luiheid intree en dood volg daarop (Lotto).  
Mense julle moet asseblief in geen omstandigheid dink dat daar nie duiwels 
of demone bestaan nie. Matt. 16:23  Maar Hy het omgedraai en vir Petrus 
gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie 
die dinge van God  VADER bedink nie, maar die dinge van die mense. 
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Ek gaan nou oor om die vyand te identifiseer sodat ons in oppassing moet 
wees vir hom / hulle. M.a.w. ek gaan nou die woorde van ons Koning toepas 
nl.: Luk. 17:26  En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook 
wees in die dae van die Seun van die mens: 
 
Ek begin eers ‘n klompie aanval tegnieke van die bose op aarde en dan kan 
ons oorgaan om die bron daarvan te ontbloot.  
1) Biddende hande wat die vroulike-skaamdeel voorstel. Kyk gerus die 
biddende hande van voor om die vrouedele te kan sien. Let ook op dat die 
hande nie teen mekaar gedruk word nie, maar effens oop sodat die duime 
gesien kan word......  
2)Die vis wat ook die vroulike skaamdeel voorstel . As jy die vis regop hou 
(Met die kop na bo stert na onder) sal jy duidelik die geboorte-lyn sien. Baie 
kerke en geestelike samekoms plekke sal jy in die ovaal figuur ‘n vrou met of 
sonder ‘n baba daarin sien of partymaal ‘n ‘J*sus. Wat dit beteken is dat die 
een wat daarin verskyn nou ‘n geboorte ontvang.  
3) Die son simbole is ‘n direkte uitwysing van wie aanbid word. Wat ook 
opgelet moet word is dat die son se strale manlik en vroulik is. Die manlike 
strale is reguit en die vroulike gekartel. Die son skenk lig en lewe waarvan dit 
baie keer aan die agterkant van die sodanige heiliges se koppe vertoon word. 
Die son teken is ook ewe-lang-lyne soos op ‘n hot cross bun / paasbolletjies.       
4) Die alsiende oog van Horus wat regop gedraai kan word wat ook die 
vroulike skaamdeel deurgee.  
5) Die kruis wat die simbool van die dood is. Dit wys uit dat YAHUSHA 
gesterf het en nie weer op gestaan het nie. Baie maal kry jy die kruis wat 
onderstebo gedra word soos die Pous van die Rooms-Katoliek; dit wys dat 
hulle dit nog minag daarby, want dit gee seksuele gedagte deur dat die lang 
manlike paal die kort vroulike paal deurkruis. Die kruis verteenwoordig ook 
die vier wind rigtings wat wys dat die hele aarde aan die sonaanbidder 
behoort.      
6) Die slang wat Moses opgehang het in die woestyn. Dit simboliseer dat 
die volk genesing kon ontvang. Dit word in verskillende kultiese 
vergaderings en rituele gebruik. Dit word ook gebruik dat hy wat die slang 
het “wys en belig” is (geïnfiltreer). Dit simboliseer ook genesing waarvan jy 
dit op al die mediese wapens sal sien.  
7) Halal  Ook gespel: hallal of halaal , verwys na wat toelaatbaar of wettig is 
in die tradisionele Islamitiese wet ( Arabies : حالل ḥalāl  of toelaatbaar is). 
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Die halaal stamp word gereeld toegepas op toelaatbare kosse en drankies. In 
die Koran  word die woord halaal in kontras met Haram  (verbode)  deur-
gegee. Die term “halaal” word geassosieer met die Islamitiese dieetwette; 
Die wette se vereiste is om Allah se naam oor hulle produkte uit te roep om 
die Mohammedaanse te respekteer. Met woorde soos “ṭa'am”  verwys hulle 
na dhabīḥah ‘vleis’; Dit wil sê dat die vleis wat voorberei was, en tydens die 
slagting word Allâh se naam aangeroep (Tydens die keel ‘n klein sny te sny 
en so ook na die slag van 'n dier).   
8) Vyf, ses en agt punt sterre. Van die vyf tot die agt punt ster word in 
okkultiese wêreld gebruik waarvan die vyf-punt bo die ander uitstaan , want 
Bafomet (bok) word daarin geplaas ens.       
9) Sondag aanbidding. Die dag is deur Konstantyn daar gestel en die 
Rooms-Katolieke het daarmee weg gehardloop. Sondag is die eerste dag van 
die week en nie die Shabbat wat die laaste dag van die week is.    
10) Obeliske. Dit is ‘n Egiptiese idool wat Osiris se manlike fallus is.    
11) Beeldaanbidding. Daar is soveel beelde in vergaderings waar die mens 
so verlei in word. Die moeder en kind, biddende hande, vis, apostels, duif en 
vele meer.   
12) Gode name. Alle leerders in die Skrifte weet wat die regte Name van die 
Seun van VADER is nie, maar tog vashou aan die lering van hul leermeesters.   
13) I. H. S wat jy op baie plekke sien veral teen preekstoele wat Isis, Horus 
en Set die gode van Egipte deurgee (Die Baälspriesters). Osiris is die mees 
uitgebreide en invloedryke verhaal in antieke Egipte. Dit gaan oor die moord 
op die god Osiris  wat 'n eeueoue koning van Egipte was en sy gevolge 
daarin. Osiris word vermoor deur sy broer Set waarvan Set toe die troon oor 
gevat het. Intussen herstel Osiris se vrou ‘Isis’ haar man se liggaam, sodat hy 
sy seun ‘Horus’ Posthumus swanger kan maak ens. 
 

Soos ons bo kan lees is daar baie op die Egiptiese gode klem gelê. Baie van 
die mitologie het oorgespoel na baie volkere se gelowe op aarde of moet ek sê 
oorgespoel vanaf Egipte en dan verder.  
Kom ons kyk na die Griekse gode: Koning Cronus het seuns gehad: Zeus, 
Hades en Poseidon en dogters, Hestia,  Hera en Demeter.  
 

Zeus maak sy pa Cronus dood en neem die koningskap oor by hom. Zeus vat 
sy suster Hera as vrou vir hom. Zeus se vrou Hera was die oppasser en 
heerser oor vroue, hetsy voor of in ‘n huwelik.  Zeus het sy heerskappy 
opgedeel. Hy het die aarde in drie dele opgedeel nl.: hemel, see en 
onderwêreld. Zeus gee die onderwêreld aan sy broer Hades.  
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Hades neem Poseidon se dogter Persephane saam met hom na die 
onderwêreld sonder Poseidon se toestemming. Die vrou van Poseidon tree in 
en reël dat haar dogter halfjaar bo die aarde moet bly en halfjaar onder by 
Hades mag bly. Herfs en winter maande bly sy onder by Hades, maar lente 
en somer maande bly sy by haar ma op die aarde.  
 
Zeus gee die see aan Poseidon en hy vat sy suster Demeter as vrou.  
Hestia die ander suster het geen man gekry nie en was vergelyk met vuur wat 
rus en warmte skenk. Zeus het ‘n dogter wat volgroeid ontstaan het uit sy 
voorkop met die naam Athena. Athene was die godin van oorlog , wysheid en 
rede. Zeus het ‘n seun gehad met die naam Apollo waarvan Apollo tweeling 
seuns gehad het en een se naam is Artemis wat die son beheer het om lig op 
die aarde te gee.  Zeus se ander dogter was Aphrodite is die godin van liefde, 
begeerte en mooi. Die duif is haar simbool. Sy was ook nie uit ‘n vrou gebore 
nie maar uit seeskuim. Aphrodite het ‘n seun met die naam Eros gehad. Eros 
was bekend met die naam Cupid wat met liefdes-pyltjies skiet.  
 
Aspris het ek die Griekse gode aangehaal om uit te wys die bekende name 
wat die christelike kerke verkondig en tog ‘n aanhanger van die Egiptiese 
gode. So kan ek ander volkere se gode soos die ‘Noorse gode’ ook aan haal 
om die stereotiep tussen almal uit te haal. Vat bv. Enki die groot god. Hy 
word ook geken as Arte in Egipte, Neptunis in Rome, Poseidon in Grieke-
land, Ouens in Mesopotamië, Dagon by die Filistyne, Ha satan / Lucifer in 
die skrifte as jy my vra. Enki het ‘n seun met die naam Ra ook bekend as 
Marduk. Marduk se heerskappy het weer oorgegaan na  Thoth. Die Thoth 
karakter was nou die wyse en magtige een wat die verlede en die toekom 
gebeure voorspel het.   
Anu soos in ‘Anuuaki’ was die oupa van Inanna / Ishtar (Hoor julle die 
name?) Kis die eerste man wat ‘n stadsmuur gebou het om sy mens te 
beskerm. Die noorse god Odin word ook geken as Wotan / Osiris. Odin het 
weer die seun gehad met die naam Thor.  So kan ons praat van Amen, Ra, 
Jupiter, Plato en nog baie meer. Ek laat dit eers daar en gaan voor met: ‘In 
die dae van Noag’   
 
Bo het ek baie gode aangehaal waarvan baie dit sien as mites en vee verhale, 
maar as jy na die kerke, nuwe wêreldorde en die Jode kyk praat hulle ‘n 
ander taal. Hulle is redelik ernstig met hulle stellinge en sieninge. Kyk gerus 
na hulle en sien dat hulle voorberei vir die koms van hulle “gode”.    
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Nou kan julle maar vra: Is dit waar wat ons nou hierbo gelees het, en het die 
mitiese-gode werklik geleef ? 
Mense ja hulle gode leef, want dit is die ‘seuns van VADER’ “Die geweldige 
gode” ‘die manne van naam’ hulle was / is die 200 gevalle seuns van VADER 
({Job.1:6; 2:1; 38:7} klein hoeveelheid bo uitgewys).Dié seuns is almal in 
gevangenskap, maar nie Ha satan en sy demone wat hulle verteenwoordig 
nie.   
In kort wil ek net sommige gevalle uit die Skrif haal waar die Adamiet gehelp 
of gered word uit die kloue van die duistere: 
Die eerste:  
Gen. 3:12  En die mens (Adam) antwoord: Die vrou wat U gegee het om by 
my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet (sy het seks by 
Ha satan ontvang en sy het ook met Adam seks gehad. Baie sê: maar ‘n 
boodskapper kan nie seks met die mens hê nie, maar min wetend is Ha satan 
nie ‘n boodskapper “engel” nie, maar ‘n gerib met vlerke. Dus is hy ‘n baie 
hoër wese as ‘n boodskapper. Sommige glo weer hulle predikers wat nog 
sukkel om deur te gee watter soort vrug die vrou geneem het. Hoe kan Kain 
en Abel gebore geword het as Eva nie geëet (seks) het van ‘n boom wat Ha 
satan is nie? Is dit nie voor die hand liggend nie?). :13  Daarop sê die HERE 
God YAHUHA Skepper aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou 
antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet (Seks met hom gehad). 
:14  Toe sê die HERE God VADER aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, 
(let op dat Ha satan direk uitgelig word dat dit hy was) is jy vervloek onder 
al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet 
jy eet al die dae van jou lewe (let op dat Ha satan van die stof van die aarde 
sal lewe, en daarom is hy so woelig en irriterend onder die stoflike m.a.w. die 
Adamiete Gen.2:7). :15  En Ek sal vyandskap stel tussen jou (Ha satan) en 
die vrou, (Eva / Adamiet) en tussen jou saad (nageslag / kinders) en haar 
saad (nageslag / kinders). Hy (Ha satan) sal jou die kop (koningskap) 
vermorsel,(wegneem) en jy (Eva / Adamiet) sal hom (Ha satan) in die 
hakskeen byt (Om aan die hakskeen gebyt te word is om jou opponent te laat 
val deur sy enkels saam te vat en onder hom uit te ruk . Dus sal Ha satan in 
latere jare van sy daad in die tuin boet en daardie koningskap weer verloor).  
 
Die tweede: 
Gen. 5:28  Toe Lameg honderd twee en tagtig jaar oud was, het hy ‘n seun 
verwek :29  en hom Noag genoem, want hy het gesê: Dit is hy wat ons sal 
troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat 
voortkom uit die aarde wat die HERE VADER vervloek het.Gen.6:8  Maar 
Noag het genade guns gevind in die oë van die HERE VADER. 
Hulp van VADER. 
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Die derde: 
Gen. 12:1  En die HERE VADER het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land 
en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. 
 
Die vierde: 
Gen. 21:10  en sy sê aan Abraham: Jaag hierdie slavin en haar seun weg, 
want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. 
 

Die vyfde: 
Gen 28:9  het Esau na Ismael gegaan en Máhalat, die dogter van Ismael, 
die seun van Abraham, die suster van Nébajot, by sy vroue vir hom as vrou 
geneem. Gen 27:46  Verder sê Rebekka vir Isak: Ek is moeg vir my lewe 
vanweë die dogters van Het. As Jakob ‘n vrou neem uit die dogters van Het, 
soos húlle is, uit die dogters van die land — (gode aanbidders) waarvoor 
lewe ek dan? 
 

Die sesde: 
Ex. 13:14  En as jou seun jou later vra en sê: Wat beteken dit? dan moet jy 
hom antwoord: Die HERE VADER het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte, 
uit die slawehuis, uitgelei. Wat ook ‘n uittog was, was die rigters oor 
Yashar’EL. Daar was nie minder as 6 maal waar die uitverkore volk gehelp 
en uitgelei was onder ander volke se gode nie. 
 

Die sewende: 
Matt. 10:34  Moenie dink dat Ek (YAHUSHA) gekom het om vrede op die 
aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die 
swaard (skeiding / afsondering weg van gode aanbidding). Joh. 18:37  
Pilatus sê toe vir Hom: Is U dan tog ‘n koning? J*sus YAHUSHA antwoord: 
U sê dat Ek ‘n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die 
wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid 
is, luister na My stem. Joh. 18:38  Pilatus sê vir Hom: Wat is waarheid? En 
toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle: Ek vind 
geen skuld in Hom nie. 
 

Die agtste: 
Open. 3:12  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van My God 
VADER maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die 
Naam van My God VADER skrywe en die naam van die stad van My God 
VADER, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van My God VADER 
neerdaal, en My nuwe Naam. Open. 21:2  En ek, Johannes, het die heilige 
reine stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God VADER uit die 
hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 
 

Nou kan ek vra, het Adam, Noag, Abram, Jakob, Egipte, Elia of  YAHUSHA 
‘n nuwe geloof gestig? Of het VADER SY volk telkemaal teruggebring na die 
oue waar HY duidelik vir ons noem dat ons aan HOM behoort.  
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Het jy nou al die boodskap oor wat het gebeur in Noag se tyd?  Die vraag is 
nou: Wat gaan die gevalle boodskappers doen met hulle laaste verskyning op 
aarde? Gaan hulle weer soos bo die Adamiet verbaster ‘gees en vleeslik’? 
Gaan hulle die aarde kom verwoes soos die Skrif sê in Matt. 24:21  Want 
dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die 
wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. 
 
Ek kan wel noem dat baie van die gebeure reeds op aarde gebeur soos in die 
dae van Noag, maar lees gerus die hele Matt. 24 en sien dat daar nog baie 
bloed gaan vloei.  
 
Nou wat staan dit ons nou te doen as ‘n “Adamiet”?  
Gaan dit help om Ha satan en sy werkers verder te openbaar en aan die kaak 
te stel onder die volkere? Moet ons nie eerder sy goed en instrumente van 
verwoesting openbaar aan die volkere nie? Kom ons identifiseer dit wat teen 
die lewe op aarde is en illumineer dit. Voordat ek ‘n klompie van Ha satan se 
gereedskap uit gaan lig moet ek eers ‘n saak aanraak wat baie belangrik is. 
 
Matt. 4:8  Weer neem die duiwel Hom (YAHUSHA) saam na ‘n baie hoë 
berg (Hermon) en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle 
heerlikheid lofwaardigheid, :9  en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U 
gee as U neerval en my aanbid.  
Luk 4:6  En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle 
heerlikheid, lofwaardigheid want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan 
wie ek wil.  
Ons lees hier bo van “dinge, mag en koninkryke wat Ha satan aan 
YAHUSHA bied “wat hy dus iewers ontvang het”. Wat het hy ontvang ? 
Wanneer het hy dit ontvang ? By wie het hy dit ontvang ?  Wat hy ook al 
ontvang het moes baie besonder gewees het. Ha satan het geweet dat hy met 
heerskappy sit, maar met YAHUSHA op aarde het sy heerskap in duie begin 
val.  
Toe Ha satan nog in die tuin van Eden was het hy niks ontvang nie. Na die 
daad wat hy gepleeg het in die tuin het hy ook niks ontvang nie. Wat ek wel 
gesien kan word is dat hy die “dinge” en “mag” gesteel het by Adam. Adam 
was in heerskappy, want hy was dié aardse “heerser” op daardie stadium. In 
sy 1000 jaar van heerskappy het daar baie “dinge” en “mag” ontstaan. Nou 
daardie “dinge” en “magte” het hy by Adam ontvang. Hier bied Ha satan sy  
ontvangs aan YAHUSHA waarvan YAHUSHA, Ha satan antwoord (wat ek in 
die traktaat deurgee) nl.: Matt. 4:10  Toe sê J*sus YAHUSHA vir hom: 
Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here VADER jou God 
Skepper moet jy aanbid en Hom alleen dien.  
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YAHUSHA noem duidelik dat VADER die EEN is wat aanbid moet word en 
nie gode seuns of Ha satan self nie.  
Met ondersoeke na kennis en openbaringe kan ek noem dat Ha satan nie 
geboue en uitlegte van strate aan YAHUSHA gewys het nie, maar “dinge” en 
“magte”. Hy het vir YAHUSHA die ware bose werkers en hulle onderdane 
getoon. Hy het vir YAHUSHA gewys waar Sy uitverkore woon en waarvan 
Ha satan hulle as verskoning gebruik. Dat YAHUSHA hulle weer terug kan 
ontvang indien YAH hom aanbid. Dus wil Ha satan as ‘n vader figuur intree.      
 
In daardie koninkryke wat Ha satan uitgewys het bly sy onderdane ook en 
dat hy koning en heerser oor hulle is. Hulle behoort siel en vleeslik aan Ha 
satan. Dit klink sekerlik snaaks vir baie, maar hier is een voorbeeld wat baie 
nie van weet nie: Bo en behalwe die “dinge” en “magte” wat Ha satan 
ontvang het by die gode seuns van VADER was hy reeds geseën met “kennis 
van goed en kwaad” wat hy by VADER ontvang het (Gen.2:9). Ha satan is 
ontsettend slim en ken reg en verkeerd; Hy ken geloftes en beloftes; Hy ken 
kontraktuele ooreenkomste.  
 
Nou omrede ons oor al die eeue voorvaderlike gewoontes aangeleer het en 
dit as tradisioneel sien (en daarmee voortploeter) was openbaringe nie 
werklik daar nie. Dit was alles net vanselfsprekend, want my pa en sy pa se 
pa het dit so gedoen en daarom is dit my pluk om dit te ontvang en aan te 
gee vir my kinders.  
Vir die interessante; Die dag toe jou ouers jou na die kerk gevat het sodat jy 
gedoop moet word ‘as baba’ het jy ‘n kind en eiendom van Ha satan geword. 

Of jy nou onderdompel of besprinkel was is jy nou Ha satan se eiendom. Die 
doop is die seël op die kontrak wat jou attestaat is. Jou ouers het jou weg 
geteken “met die doop” as getuies dat jy nou nie meer aan hulle behoort nie, 
maar wel aan die kerk (Ha satan huis). Jy kan die kerk later van jare verlaat 
en nie meer dienste bywoon nie, al is dit vir 30 of 50 jaar later behoort jy nog 
steeds aan die kerk, want jou attestaat lê nog by hulle op rekord as ‘n lid van 
die kerk. Dus is jou ouers eerstens skuldig aan oortreding omrede hulle jou 
aan die Baal geoffer (afgeteken) het. Tweedens toe jy oud genoeg was, het jy 
gekatkiseer tot jy ‘n gelofte afgelê het dat jy ‘n getroue dienskneg van die 
kerk sal wees en bly. Jy is verkoop aan die kerk sonder geld en ‘n dienskneg 
ook daarby.  
 
Daar is ‘n uitkoms my vriend. Gaan na die kerk en dien ‘n bedankingsbrief in 
wat hulle moet teken. Dit kan ‘n kort brief wees, maar kry ‘n afskrif asb. Jy 
breek die vorige kontrak met die kerk en bevestig dit met die bedankings-
brief waar jy die kerk sekere redes deurgee.  Met hulle handtekens op jou 
brief is jy vry. Jy is siel en vleeslik vry en behoort nie meer aan Ha satan en 
sy heerskappy nie (Kry die traktaat “bedankingsbrief” of kom in kontak).  
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Nog ‘n ding is dat baie mense nie besef dat die liggaam wat hy vir 70 of 80 
jaar op die aarde het is syne. Hulle maak ‘n groot fout. Baie tatoeëer en mors 
behoorlik met die liggaam op aarde met allerhande naalde en gate. Ha satan 
wil dit so hê en laat dit toe, want die liggaam is syne deur die doop van die 
kerk. Sy leuse is tog: “Doen wat jy wil”. YAH laat dit weer nie toe nie, want 
die liggaam behoort in werklik aan die aarde wat Syne is. Dit eers daar gelaat. 
                  
Ek sluit om Ha satan se gereedskap te openbaar sodat dit geïllumineer kan 
word. 
1) Roei die skandseuns (Moffies) uit. 1 Kon.15:12; 22:46; 2 Kon.23:7 
2) Slag die Baäl priesters (Ds. Ps. ens.). 1 Kon.18:21-26; 2 Kon.10:19 
3) Breek die obeliske (gedenknaalde) en die gode beelde. Ex.23:24; 34:13; 
Deut. 7:5; 12:3  
4) Verbrand die vuil (pornografie) boeke en literatuur saam met films uit. 
1Pet.5:2; Hab.2:9  
5) Geen dobbelhuis, Lotto, Seks winkels, Nagklubs.Open.2:14;20; 9:21; 
Matt.5:32; 15:19; Mark.7:21. 
6) Jy mag nie verbastering nie  Deut.23:2    
7) Met dood mag jy nie die liggaam verbrand nie 2 Kon.23:16  
8) Jy mag nie aborsie toelaat nie Jer.1:5; Jes.49:1; Luk.1:41-44; Lev.20:1-5 
9) Soek nie ‘n ander volk se geluk nie Deut.23:6; Esra.9:12 
 

Begin met die volgende waarvan Ha satan en sy werkers nie van hou nie: 
 

1) Herstel van Geloftes   (2) Staak Baal feeste (3) Begin met Skrif feeste  
4) Onderhou die Shabbat (5) Gebruik die oorspronklike Name  
6) Lees die 1933 / 53 vertaling (7) Seën jou gesin en jou naaste 
8) Verootmoedig, Bekeer  (9) Onderhou die Gebooie (10) Maak jou hand en 
jou hart oop vir die 700 000 Armes in plakkerskampe.           
 

          “ Moet nie vlug nie”  
  

Ps. 11:1  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. By die HERE VADER 
skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê: Vlug na julle berg soos ‘n voël! :2  
Want kyk, die goddelose bose span die boog; hulle het hul pyl op die snaar 
reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart. :3  As die 
fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? :4  Die HERE 
VADER is in SY heilige reine paleis; die troon van die HERE VADER is in 
die hemel; SY oë sien, SY ooglede toets die mensekinders. :5  Die HERE 
VADER  toets die regverdige; maar SY siel haat die goddelose bose en die 
wat geweld liefhet. :6  HY sal op die goddelose bose vangnette, vuur en 
swawel laat reën; en ‘n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. :7  
Want die HERE VADER is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes 
sal SY aangesig sien.  
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Deut. 31:6  Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik 
vir hulle nie; want dit is die HERE YAH jou God Skepper wat saam met jou 
trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jos 1:9  Het Ek jou nie beveel nie: 
Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE 
YAH jou God Skepper is met jou, oral waar jy heengaan. 2 Sag. 10:12  Wees 
sterk en laat ons ons sterk hou vir ons volk en vir die stede van onse God 
Skepper. Mag die HERE YAH dan doen wat goed is in sy oë! Ps. 27:14  Wag 
op die Here YAH ! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die 
HERE YAH! Jes. 35:4  Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, 
wees nie bevrees nie! Kyk, julle God Skepper kom met wraak, met goddelike 
verhewe vergelding; Hy self sal kom en julle verlos. 
2 Kon.17:35; Ps.23:4; 34:9; 1 Joh.4:18 Vrees geen god, demoon of Ha satan 
nie. Roep die Naam bo alle name aan “YAHUSHA” wat jou redding sal 
skenk.  
 
Ns: 
     Ha satan het dit wat aan die Adamiet (uitverkore volk van VADER) 
behoort geassimileer. Kom ons bid tot VADER om dit weer terug te kry sodat 
ons HOM weer opreg kan aanbid, dat SY volk weer onder SY seën kan 
wandel.  
 
Hier is ‘n klompie gebeure wat fees waardig is:  
 
20 Desember 1880 tot 23 Maart 1881 Eerste Vryheidsoorlog / Eerste 
Boereoorlog wat die slag van Bronkhorstspruit op 20 Desember 1880; Die 
slag van Laingsnek op 28 Januarie 1881; Die slag van Ingogo / Skuinshoogte 
op 8 Februarie 1881 en die slag van Majuba op 27 Februarie 1881 insluit. 
 

11 Oktober 1899 tot 31 Mei 1902 Tweede Vryheidsoorlog / Anglo-
Boereoorlog wat die Slag van Colenso op 15 Desember 1899; Die slag van 
Magersfontein op 11 Desember 1899 en 14 Februarie 1900 Slag van 
Pietershoogte insluit. 
 

27 Februarie  1881 Amajuba / Paardekraal (gelofte)  

  6 April   1652 Stigtingsdag / van Riebeeck dag  
 

31 Mei   1961 Republiekdag 

16 Junie  1900 Jeugdag, Sterftes van Konsentrasiekampkinders 
10 Oktober   1882 Heldedag / Krugerdag 

16 Desember  1838 Die slag van Bloedrivier (gelofte) 
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Hier is ‘n klompie Skrif fees waardiges: 
 
20 Maart     Trompette Fees (Nuwejaar)  
29 Maart    Versoendag (VADER dag) 
  2 tot 8 April    Pasga met Ongesuurde brood 
27 Mei (wissel/jaar)    Eerstelinge Fees 
18 Jun/17 Sep/17 Des/18 Maart  Seisoen vernuwings  
12 tot 18 Maart   Insamelings fees / Huttefees   
19 Maart    Agtste dag Fees (Oujaar) 
                              .................................................................. 
Hier is ‘n klompie gebeure wat nie fees waardig is nie: 
 
1    Januarie   Nuwe jaar   
14 Februarie    Valentynsdag 
21 Maart   Menseregtedag  
30 Maart   Goeie Vrydag 
2  April  Familie dag 
27 April   Vryheidsdag 
1 Mei   Werkersdag 
Moedersdag  Op die 2 de Sondag van Mei 
Vadersdag  Op die 3 de Sondag van Junie 
24 September  Erfenisdag (braai dag)  
16 Desember  Rekonsiliasie 
25 Desember   Kersfees 
26 Desember  Welwillendheid 
31 Desember  Oujaar  
 
Soos ons kan sien is die uitverkore besig met feeste wat VADER haat: Amos. 
5:21  Ek haat, Ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle 
feestye nie. Jes.1:14  
Wat ook opgelet moet word is die gode name in die maand en dag name. 
Sondag  = Romeinse dag van die son 
Maandag  = Angelo Sakse dag van die maan 
Dinsdag  = Noorse god Tiu seun van Odin 
Woensdag  = Noorse god Odin “Ons dag”  
Donderdag  = Noorse god Thor dag van donder    
Vrydag  = Germane godin Fria godin van liefde.  
Saterdag  = Romeinse god Saturn   
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1)   Maart  = Mars, die “god van oorlog” (planeet Mars)  
2)  April  = Aphrodite,  “god van Liefde en mooi” (Planeet Venus) 
3)  Mei  = Maia, “godin van lente”   
4)  Junie  = Juno, “godin van huwelik en die vrou” 
5)  Julie  = Julius Caesar, “Roomse generaal en diktator”  
6)  Augustus  = Augustus, “Roomse Keiser” 
7)  September = septem beteken “sewende”  
8)  Oktober  = octo beteken “agste” 
9)  November  = novem beteken “negende”  
10)Desember  = decem beteken “tiende”  
11) Januarie  = Janus, “god van opening en begin” (twee koppe) 
12) Februarie  = Februa, “Om skoon te maak” Romeinse fees  
   

As ons na die boonste dag en maand name kyk sal ons sien waaroor die 
traktaat wel gaan. Dit maak alles uit “soos in die dae van Noag”  
 

Mense ons moet iewers begin om reg te doen.  
Ek glo ons moet die sewe-dag-name van ‘n week ‘n nommer vir elke dag gee.  
M.a.w. dag.1;  dag.2;  dag.3;  dag.4;  dag.5;  dag.6;  Shabbat  
 

Die maand-name kan ons dieselfde doen. 
M.a.w. Abib as die eerste maandnaam en vandaar, Maand. 2 tot Maand. 12. 
 

Identifiseer Ha satan hardop met al sy simbole. Moet nooit Ha satan bestraf 
nie, maar gee hom en sy werkers die opdrag om te wyk in die Naam van 
VADER, “YAHUSHA”;  Dit is SY Seun en ons Koning.  
 

Kom uit die kerke waar “baal” Ha satan self aanbid word. Elk van hulle 
gebruik net ‘n ander afgod.  
 

Kom ons doen die 10 wette / gebooie wat VADER daar gestel het.  
 

Kom ons kom in afsondering en soek geen ander volk se geluk nie.  
 

Kom ons doen die Shabbat. 
 

Kom ons doen die geloftes van ons voorvaders. 
 

Ons as Boervolk gaan deur die selfde strawwe wat in die Skrifte vasgevang is. 
Stereotiep vang Ha satan die Adamiet en sodoende ontvang ons dieselfde 
strawwe. Telkemaal was die volk gewaarsku dat hulle die gode van die volke 
rondom hulle moet vernietig en nie aanneem nie. Ons was gewaarsku dat 
ons nie ons seuns vir hulle dogters moet gee en hulle seuns vir ons dogters 
neem nie. 
Mense die put’ van Open. 9   is oop daarom is ons in die “tyd van Noag”     
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                         Gebed van bevryding  
 
Onse VADER U wat regeer met strafgerig. U wat besluit en nooit teruggaan 
op U woord nie. U plant sodat dit moet groei en niemand kan dit beskadig 
nie, daarom ruk U daardie plantling uit as dit U nie behaag nie.  
U bou aan die begerige wat U behaag en as hy U teleurstel breek U hom af. U 
verskeur en tog genees U hom weer as hy hom na U draai in berou. U doen al 
die gesproke dinge en niemand neem uit U hand .    
 
Met begeerte in my hart o VADER erken ek U Seun “YAHUSHA” Dat Hy 
gekom het en my oë oop gemaak dat ek kan sien en besef dat ons die bose 
onderdanig is. Ek lê al my rebellie af en al my weet en onwetende 
oortredings, en ek onderwerp myself aan U o VADER as my Meester en 
Heerser. 
Ek bely al my oortredinge voor U en vra vir U vergifnis - in  besonder enige 
oortredinge wat my aan ‘n vloek blootgestel het. Bevry my van die gevolge 
van my voorvaders se oortredings. 
Met die keuse van my eie wil ‘wat U aan my gegee het’, vra ek vergifnis aan 
almal wat ek skade berokken of seergemaak het, net so wil ek hê o VADER 
moet U my vergewe. 
Ek verwerp alle kontak met enige okkultisme, bosgeeste, duiwels, sataniese 
dinge, gode of afgode. Indien ek wetend of onwetend enige “kontak of 
voorwerpe” van hulle het, besluit ek om hulle te vernietig. Met die mag wat 
U Seun YAHUSHA ons gegee het, kanselleer ek al Ha satan se aansprake op 
my lewe. 
VADER, ek glo dat elke vloek wat ooit na my toe gekom het U Seun 
YAHUSHA op Homself gevat het en na die kruis geneem het. Ek vra U o 
VADER om my vry te spreek van enige vloek in my lewe – in U naam wat U 
daar vir ons gestel het “YAHUSHA” U Gesalfde Seun. 
  
VADER ek ontvang my vrymaking nou deur geloof en ek dank U daarvoor. 
VADER ek open myself nou om U seën te ontvang op elke manier wat U dit 
wil gee.  
 
                                      In U Seun YAHUSHA HalleluYAH   
 
  


