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AIDS:
http://www.avert.org/professionals/history-hiv-aids/overview.
http://www.amfar.org/worldwide-aids-stats/
https://www.aids.gov/hiv-aids-basics/hiv-aids-101/aids-timeline/
http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
http://kff.org/global-health-policy/fact-sheet/u-s-federal-funding-for-hivaids-trendsover-time
Bybelse Fees Dae: Levitikus en Deuteronomium www.sheepfoldgleanings.com
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Vervolg…

Shabbat Shalom
Julie Parker
Verwysings
GMO - Genetically Modified Crops: http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_crops
Seeds of Deception by Jeffrey M. Smith http://www.seedsofdeception.com/
Infertility: John Hopkins Medicine: http://www.hopkinsmedicine.org/fertility/services/
Ethics: In Vitro Fertilization: www.ispub.com
Human Stockpiling: www.catholicchronicle.org
Selection Reduction: www.life.org.nz
In Vitro: WebMD: www.webmd.com & Wikepedia: www.wikepedia.com
Human Harvesting: www.lifesitenews.com
Chile’s Ban on Abortion: https://www.lifesitenews.com/opinion/this-country-bannedabortion-and-now-abortion-promoters-cant-believe-their
CNN: Determining The Fate Of Frozen Embryos by Paul
Ford http://www.cnn.com/2014/03/24/living/frozen-embryos-elle-relate/
Whistleblower Says Genetically Engineered Crops May Cause Disease:
http://responsibletechnology.org/allfraud/monsanto-whistleblower-says-geneticallyengineered-crops-may-cause-disease/
Infected Factory Farmed Meat May Be Another Causative Factor for Alzheimer's Disease:
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/07/31/alzheimers-mad-cow-chronicwasting-disease.aspx
Why Some With Alzheimer’s Die Without Cognitive Impairment, While Others Do?
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/why-do-some-people-with-alzheimersdisease-die-without-cognitive-impairment-while-others-do-2/
Can This Deer Disease Be Transmitted to Humans?
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/07/25/chronic-wasting-disease.aspx
https://www.naturalnews.com/038792_GMO_toxicity_digestion_cancer.html#ixzz2Jf3dciEh
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/12/ge-crops-affect-soilfertility.aspx
Mayo Clinic: Mad cow disease, dementia and Alzheimer’s:
https://www.mayoclinic.org/symptoms-causes/syc-20371226
http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/why-do-some-people-with-alzheimers-diseasedie-without-cognitive-impairment-while-others-do-223585/
Dr. David Perlmutter: Grain Brain, Brain Maker https://www.drperlmutter.com
Dr. Dale Bredesen: The End of Alzheimer’s https://www.drbredesen.com/thebredesenprotocol
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20:34, 41).; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees,
spreek Yahweh, die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons
(gelowiges) ons van alle besoedeling (sondige natuur) van die vlees en die gees reinig, en
laat ons die heiligmaking in die vrees van God/Elohiem volbring. (2 Korinthiërs 6:14-7:1)

Die apostel Petrus het gesê,
“Maar die dag van Yahweh sal kom soos ‘n dief in die nag (verwys na die waarneming van
die nuwe maan wat God/Elohiem se Fees van Trompette/Yom Teruah inbring), waarin die
hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die
werke wat daarop is, sal verbrand (waardeloos of boos/olam hazeh). Terwyl al hierdie dinge
dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? — julle wat
die koms van die dag van God/Elohiem verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur
sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe
hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie
dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word
in vrede.” (2 Petrus 3:10-14; Openbaring 21)
2 Petrus 3:10-13 is geskrywe in bybelse eind-tyd taal (die Messiaanse Era) aan die wat in
heiligheid wandel. Petrus se lering gaan nie oor die vernietiging van gelowiges nie. Hy het
vals profete blootgestel, die wat in ‘n Farao tipe lewenstyl en verstand wandel tussen die
mense. Gelowiges moet ‘n voorbeeld weerspieël van die dae van Moses, soos wanner hy ‘n
baba was, in die mandjie (ark), wat op die waters van verdrukking geplaas was om te dryf op
die oppervlak van oorlewering. As Yeshua se mense wandel in gehoorsaamheid, sal hulle nie
in die waters van vernietiging gevind word nie. God/Elohiem is nie besig om ‘n Bruid op te
rig om haar te vernietig nie. Deur Sy Verbond, het Hy belowe om haar te beskerm en vir haar
te sorg totdat Hy terug keer.
Jesaja 66:1-2, 17 “So sê Yahweh: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank
van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my
rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles
ontstaan, spreek Yahweh. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en
verslae van gees, en wat bewe vir my woord… (Maar) Die (gelowiges) wat hulleself
heilig en hulleself reinig vir die tuine, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel
staan; wat varkvleis eet en verfoeisels en muise—almal saam sal hulle tot niet (met
die ongelowige) raak, spreek Yahweh.”
Baie begeer die regverdige wee wat God/Elohiem eer, maar op dieselfde tyd wil hulle lewe
en eet in ‘n manier wat Sy Altaar verontreinig, die plek wat Hy begeer om te wandel. As ons
nie ons harte verhard nie, is die tyd om heiligmaking n ate jaag vandag. Mag ons
God/Elohiem se volgende woorde behaag.
Jesaja 66:22-23 “Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor
my aangesig sal bestaan, spreek Yahweh, so sal julle nageslag en julle naam bestendig
wees. En elke maand op die nuwemaan en elke week op die Sabbat (wat Sy Fees Dae
en Sy Sabbatte insluit) sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê
Yahweh.”
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Die Ou Testament/Torah was deur vele beskou as ‘n harde, koue boek met ou wette en reels,
daarom, hou baie min waarde vir dit vandag. In Hebreeuse denkwyse, hou die Torah die
einste sleutel tot die lewe vir elke gelowige. Binne die Torah is die Evangelie, wat die
geskrewe woorde van die hemel behou vir lewe op aarde. God/Elohiem se Woord versoen
gelowiges van die olam hazeh (bose gedagtes, dade en aksies) deur hulle Sy beginsels te leer
vir ‘n rein hart. Torah/Evangelie beskryf in detail hoe ons Hemelse Vader se Koninkryk is en
hoe om Sy liefde hier op aarde te weerspieël. Sy Woord is ‘n gawe van die Skepper se hande,
soos wat Hy die begeerte het om ‘n eensgesinde verhouding te hê met Sy Erfporsie. Die
storie van Exodus lei gelowiges profeties in die Messiaanse Era waar die wêreld sisteem
vergelyk word met Farao. Dit gaan vernietig word, dieselfde tyd wat die Bruid oorgelewer
word aan haar Bruidegom. Daar gan ‘n oorlog wees, en daar gaan ‘n troue wees. In watter
koninkryk gaan jy gevind word? Die wat geleer word om die wederkoms van die Messias te
vrees – berei hulle voor vir ‘n troue of ‘n oorlog? As ‘n herder sy skape voorberei vir
vernietiging, dan is hulle valse leraars. ‘n Ware herder vandag sal gevind word wat Yeshua se
skape leer oor heiligmaking deur Sy Verbonde en Fees Dae om Sy Bruid voor te berei om
haar Bruidegom te ontmoet. Net dan sal die skape ‘n lig wees in ‘n donker wêreld. (Mattheus
6:10; Openbaring 21:22-23)
Mattheus 6:9-13 “Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u
Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net
so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos
ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid
tot in ewigheid. Amen.”
2 Timotheus 4:3 “Want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle (gelowiges) die gesonde
leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n
menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van
die waarheid en hulle sal wend tot fabels.”

Rabbi Saulus
Paulus/Rabbi Saulus, wie Yeshua se mense vermaan om te kies tussen rein en onrein, heilig
en onheilig, het gesê,
Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges (‘n gelowige wat God/Elohiem se plan
verwerp) nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid (‘n gelowige wat getrou is aan
God/Elohiem) met die wetteloosheid (‘n gelowige wat ongetrou is teenoor God/Elohiem se
beginsels en teen dit leer), en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter
ooreenstemming het Messias met Bélial (waardeloos of boos/olam hazeh), of watter aandeel
het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van
God/Elohiem met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God/Elohiem, soos
God/Elohiem gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle
God/Elohiem wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees (2 Korinthiërs 6:14-7:1; Levitikus
26:12; Jeremia 32:38; Esegiel 37:27). Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek
Yahweh; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem (Jesaja 52:11; Esegiel
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‘n bietjie hoop gewees. Ek het vir ‘n Bybelse oogpunt gekyk. Hierdie paragraaf het ontaard in
‘n eind-tyd wat as scenario wat God/Elohiem se Fees Dae byna onkenbaar gemaak het. Teen
die tyd wat ek die artikel klaar gelees het, het dit gevoel asof ‘n tenk oor my gerol het en my
deur die loopgraaf gesleep het, die tipe wat my oupa beskryf het in die Eerste Wêreld Oorlog.
Ek het moeg gevoel en nouliks lewendig. Wat het gebeur van die goeie nuus? Ongelowig,
was die goei nuus weg. Ek het gedink, hoeveel mense het die artikel gelees end it geglo?
Ongelukkig, weet ek van honderde.
Omdat hierdie eind-tyd toneel oor en oor gespeel word, jaar in en jaar uit het ek besef dat
baie eind-tyd predikers geen verstand het van God/Elohiem se Verbonde, Fees Dae of
Sabbatte nie. Baie praat vanuit ‘n rabeinse oogpunt en misluk om te sien dat meeste van die
rabeinse leraars nooit vir Yeshua, die Messias, sien in die Fees Dae. As gevolg van dit, het
die rabeinse leraars volksoorleweringe en kultiese oortuigings vermeng in die fees dae, wat
hul tradisies anti-Torah en anti-Messias hou. Saam met die rabeinse leraars het hierdie eindtyd predikers die Bruid gestroop en leweloos gelaat op die sypaadjie. Dit is ‘n geval van die
blindes wat die blindes lei.
Dit hang af van die gelowiges om bybelse leraars uit te soek en met wysheid te assosieer
(Moses). Ons word ook geleer om broederskap met mede-gelowiges te hê en onderskeid te
kan neem van die goeie teenoor die slegte deur die standaard van God/Elohiem se Woord.
(Esegiel 44:23-24; Deuteronomium 28).

Ezegiel 44:23-24 “En hulle moet my volk die onderskeid leer tussen wat heilig en
onheilig is, en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is. En oor
‘n regsaak moet hulle optree om reg te spreek, volgens my verordeninge moet hulle
dit uitoefen; en hulle moet my wette en my insettinge hou op al my Feestye en my
Sabbatte heilig.”
(Nota: Vir ‘n Bybelse benadering tot Yeshua se Fees Dae, gaan na
www.sheepfoldgleanings.com en gaan na Levitikus and Deuteronomium se artikels)
Die toestand van ons geloof kom van die krag van ons vertroue. Of ons swak of sterk is, ons
geloof sal openbaar word in die aksies wat ons neem. As ons God/Elohiem vertrou, sal ons
wandel in Sy regverdige wee, wat Sy Bybelse Fees Dae en Nuwe Mane insluit. Wanneer ons
gehoorsaam is, wat sal ons hê om oor te vrees?
Wat is Sy regverdige wee? Dit is geskrywe in die Evangelie wat Yeshua vir Moses gegee het
op Berg Sinai.
Johannes 5:46-47 “Maar as julle Moses geglo het, sou julle My (Yeshua) glo, want
hy (Moses) het van My (Yeshua) geskrywe. En as julle sy (Moses) geskrifte nie glo
nie, hoe sal julle My (Yeshua) woorde glo?”
Om te wandel in Sy wee en beginsels in ons daaglikse lewens is om gehoorsaam te wees en te
bly in Hom- Sy woorde. Om te vertrou in Sy Evangelie is om uurliks, daagliks, maandeliks
en jaarliks te wandel in wat Hy beveel het. Hierdie aksie is wat ons geloof versterk en
selfvertroue bou in God/Elohiem. Geloof in Hebreeus beteken ook om ‘n volter te dryf, om ‘n
struktuur te te beveilig, ‘n voorbeeld, die Tabernakel – God/Elohiem se patroon vir ons oor
hoe om te lewe in Hom.
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Deuteronomium 28:58-60 “As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou
wat in hierdie boek geskryf is, om hierdie heerlike en gedugte Naam, Yahweh jou
God/Elohiem, te vrees nie, dan sal Yahweh oor jou en oor jou nageslag buitengewone
plae bring, groot en aanhoudende plae, en kwaadaardige en aanhoudende siektes; en
Hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor jy bang was, sodat hulle
jou aanklewe.”
God/Elohiem Is Getrou Aan Die Vloek Net Soos Aan Die Seën
Deuteronomium 30:19-20 “Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen
julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die
lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur Yahweh jou God/Elohiem lief te hê, na
sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae,
sodat jy kan woon in die land wat Yahweh aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob
met ‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee.”
Moet ons Yeshua se wederkoms vrees wat vandag geken word as die eind tye? Sommige
herders leer dat ‘n vreesagtige ding met gelowiges gaan gebeur in die eind tye, maar is hulle
korrek om so ‘n aanname te maak? In Johannes se boek Die Openbaring van Yeshua, word
baie van die plae in Exodus genoem, maar Petrus sê ons moet uitsien na die wederkoms van
Yeshua en nie vrees nie. Vrees kom nie van God/Elohiem se Koninkryk af nie en dit is nie
een van Sy eienskappe nie. Vrees kom van ‘n gebrek aan kennis en verstand van
God/Elohiem se morele en etiese kodes, asook die plasing van die kennis van die mens hoër
as die kennis van God/Elohiem. Om agter die mens se intellek aan te loop is om te wandel in
‘n saadlose lewe soos Farao (ook genoem die Boom van Kennis van Goed en Kwaad) (2
Petrus 3:11-12)
As Sy mense, het ons vir Yeshua, die Lewende Saad van die Boom van die Lewe in ons. Ons,
wie gebore is van hierdie Saad, wandel in die Gees van Yeshua en nie agter die saadlose lewe
van die mens se leringe en onwaarhede. Gelowiges het verstand nodig van Sy Woord en moet
op die wag wees vir enige vals leringe en profete, sodat hulle nie in trots en onkunde soos
Farao sal wees nie.
‘n Ware profeet in die Messiaanse Era/laaste dae is nie veronderstel om die skape te leer wat
hulle dink eind tyd scenario’s is nie maar is beveel om die skape te leer van God/Elohiem se
Koninkryk en die verskil tussen wat rein en onrein is, wat heilig en onheilig is. Ware profete
is ook geroep en beveel om God/Elohiem se mense te leer van Sy Fees dae, Sy Sabbatte en
hoe hulle dit moet vier asook die Nuwe Mane. Hierdie vasgestelde tye/moedim is belangrike
Feeste omrede hulle die openbaring van Yeshua se wederkoms inhou en hoe om voor te berei
vir Sy Troue.
Ek het onlangs ‘n maandelikse nuusbrief van ‘n prominente Messiaanse leraar ontvang. Hy
het sy nege-bladsy, eind-tyd artikel met ‘n wat as scenario geskep. Dit was so ‘n skrikmaak
gewees en was geskryf asof dit reguit uit ‘n apokaliptiesefilm uitkom. Dit was vir verskeie
bladsye intens gewees. Uiteindelik op bladsy drie het die skrywer ‘n bietjie goeie nuus
ingebring toe hy die Fees Dae genoem het. Dit was ‘n klein paragraaf gewees, maar dit was
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Die versprei van VIGS is voorkombaar. Seksuele oordraagbare siektes of VIGS, die styging
en terugkeer van dwelm weerstand gonorree, siflus en die groot uitbreek van HPV (wat lei na
sekere kankers) is almal voorkombaar. VIGS is ‘n virus. God/Elohiem het Sy mense ‘n weg
gegee om hierdie siektes en viruses te roei deur Sy Woord asook om vir ons liggame te sorg .
Die Sevende Plaag - Hael
Exodus 9:13-35
Met die laaste reeks van plae teen Farao, was Moses vertel om vroeg op te staan in die
oggend om Farao te konfronteer en vir hom te sê, “Dit is wat Yahweh Elohiem van die
Hebreërs sê, ‘Laat My mense gaan sodat hulle MY kan aanbid.’” As Farao weer geweier het,
sou ‘n krag van so ‘n aard wat nog nooit gesien was, Egipte tref.
Exodus 9:16-17 “maar juis hierom het Ek jou nog laat bestaan, dat Ek jou my krag
kan toon, en dat hulle my Naam op die hele aarde kan verkondig. Versit jy jou nog
teen my volk, dat jy hulle nie wil laat trek nie?”
Romeine 9:17 “Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat
Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde.”

God/Elohiem het Farao gewaarsku en vir hom gesê dat die diere en mense om nie in die veld
te wees gedurende die storm nie, anders gaan hulle omkom. Die aanval het op die hoogtepunt
gekom van die vlas en gars oes en dit was teen die Egiptiese lug godin Nut gewees, die
moeder van Osiris. Net soos wat God/Elohiem Nut se man Geb vernietig het in die derde
plaag, was die aanval ook teen Isis gewees, die godin van lewe en Seth die beskermer van
gewasse. Soos wat Moses sy staf na die lug uitgestrek het, het God/Elohiem donder, hael en
weerlig afwaarts laat flits na die aarde. Die enorme hael storm het alles in die velde getref,
beide die mens en die diere. Sommige mense het die waarskuwing gehoorsaam, maar die wie
in die velde gebly het, het gesterf. Die gewasse (vlas en gars) was vernietig en elke boom was
gestroop gewees. Net die land van Gosen was beskermd gewees teen die hael. Farao het vir
Moses en Aäron gesê,” Ek het gesondig. Yahweh is geregtig, en ek en my mense is boos.
Smeek vir Yahweh dat daar geen meer donder en hael sal wees nie, dit is genoeg.” Moses het
die stad (‘n onrein plek) verlaat, om te bid en die Egiptiese koning tyd te gee om te ponder op
die feit dat die aarde en alles in dit aan God/Elohiem behoort. Alhoewel, nie eers dit het Farao
gestop om te sondig nie en weereens het hy sy hart verhard (Exodus 9:27-28).

Vandag…
Die Uittog (Exodus) van die Israeliete is ‘n lewende voorbeeld vir God/Elohiem se mense
vandag. Die vertel van die Uittig (Exodus) is bedoel om Sy mense te bevry van slawerny en
om Sy Verbonds mense terug te bring in ‘n verhouding met Hom. Die kennis van die plae gee
verstand en leer Sy mense om nie die wee van die wêreld te omhels en om te vermeng in die
onbesnyde kultuur rondom hulle nie. As ons nie ons harte bewaar nie, sal dit veroorsaak dat
ons, ons identiteit verloor en onsself blootstel aan ‘n geestelike en fisiese vernietiging. Die
plae was ‘n waarskuwing sisteem wat ontwerp is om die wat ore het om te hoor, te red.
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Die sesde plaag het Thoth (Imhotep) aangeval, die Egiptiese god van medisyne,
intilligensie en wysheid. Die Egiptenare het verskeie mediese gode gehad, wie, op
spesiale geleenthede mense lewendig geoffer het op ‘n hoë altaar. Hulle as was dan in
die lug gewerp dan sou ‘n seening oor elkeen kom wat die as verstrooi het.
Exodus 9:10 “So het hulle dan roet uit die oond geneem en voor Farao gaan staan, en
Moses het dit na die hemel uitgestrooi. Toe word dit swere wat uitbreek in blare aan
mense en diere.”
Swere wat ook antraks genoem word, is swart absesse wat in ‘n blaartje ontwikkel. Dit kan
veroorsaak word deur onreinhede in die bloed wat die immuun sisteem bedreig as gevolg van
‘n siek gees (‘n hart gevul met bitterheid) of deur ‘n seksuele oordraagbare siekte.
Met die beskaming van die Egiptiese god van Thoth kon nie eers die towenaars voor Moses
gestaan het nie.
Die Vigs Pandemie
Vandag hoor ons nie so baie van VIGS soos ons altyd gehoor het nie. Dit is omdat ons
gemeenskap meer liberale terminologie gebruik wat die VIGS pandemie afwater na ‘n
algemene infeksie of kroniese siekte eerder as ‘n seksuele oordraagbare siekte. Om VIGS te
herklassifiseer as ‘n kroniese siekte soos kanker of diabetes is om ‘n wêreldwye pandemie te
ignoreer. Kanker en diabetes kan nie mense infekteer nie. Die statistiek op VIGS is
onrusbarend. Nadat VIGS erken was vir die eerste keer in 1980, het dit gegroei in ‘n
wêreldwye pandemie wat sy hoogtepunt in 2005 bereik het. In 2013 het UNAIDS
gerapporteer dat teen die einde van 2012, ‘n beraamde 35 miljoen mense met HIV gaan lewe
met 1.2 miljoen as Amerikaners. Hulle het ook aangekondig dat nuwe HIV infeksies gedaal
het met meer as 50% in 25 lae en middle-inkomste lande en die getal mense wat
antiretrovirale behandeling ontvang met 63% vermeerder het in die laaste twee jaar.
Amfar (American Foundation for AIDS Research) het gerapporteer dat in 2015, 36.7 miljoen
mense wêreldwyd met HIV lewe. In 2015, was 2.1 miljoen nuwe mense geinfekteer met HIV.
150,000 was onder die ouderdom van 15. Daagliks kry 5,753 mense HIV – omtrent 240 elke
uur. In 2015, het 1.1 miljoen mense gesterf van VIGS-verwante siektes. Van die begin van
die pandemie, het 78 miljoen mense HIV gekry en 35 miljoen het gesterf van VIGS-verwante
oorsake. Vanaf December 2015, lewe 17 miljoen mense met HIV (46% van die totaal) het
toegang gehad tot antiretrovirale behandeling. Vanaf 2010 was daar nie weer ‘n verval in
nuwe HIV infeksies tussen jong volwassenes. Elke jaar vanaf 2010, word omtrent 1.9 miljoen
– 2.2 miljoen volwassenes geinfekteer met HIV. Obama se fiskale jaar in 2017 se federale
begroting het gevra vir 34 Biljoen dollar vir gekombineerde huishoudelike en globale HIV
pogings.
As gevolg van die oorweldige getal mense wat geinfekteer is en die groei van die liberale
oop-verstand lewenstyle wat ons in ons gemeenskap vind het baie apaties geword teenoor
VIGS onder die skuil van medelye. In plaas daarvan om dit soos ‘n Ebola uitbreek te hanteer
word dit nou net “beheer”. Die mediese fakulteite en VIGS organisasies is toenemend besig
om meer polities korrekte terminologie te gebruik wat die behoefte vir verantwoordelikheid
beperk en die infrastruktuur te verswak vir sy werkers en die wat geraak word deur dit. Dit
verhoog die risiko’s wat betrokke is en baie word nie die waarheid van VIGS geleer nie en
hulle is ook nie bewus van sterflike gevare nie.
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voorkoms (kos, klere, materialistiese dinge, ens) is alles begeerlikhede van die vlees. As dit
nie ondersoek word nie, sal dit ‘n mens aandryf om harder te werk vir die inkomste om die
dinge te kan verkry. Ongeliefde geeste kan veroorsaak dat mense die behoefte het vir mens se
aanvaarding en soos ander te word. Om geeste van trots, jaloesie en vrees in ons harte te hê
kan eindig in argumente en lasterlike gedagtes of skinder teenoor ander. As ons toelaat dat
hierdie stryd woning vat in ons harte en in ons gedagtes en dit oorskadu ons fokus op
God/Elohiem, dan word dit beskou as beelde en afgodery voor Hom. Alhoewel, die Skrif
vertel ons dat ons sonde van binne afkom (Jakobus 4). Die kuur is om onsself af te sonder
van dit wat ons weerhou om God/Elohiem te eer. Ons moet bekeer en die regte wee leer oor
hoe om te wandel in Sy leefstyl en God/Elohiem toelaat om ons harte te besny van beelde wat
ons bind, sodat ons Hom kan najaag, die enigste ware God/Elohiem.
Genesis 4:7 God/Elohim het gesê, “Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as
jy nie goed doen nie—die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou;
maar jy moet daaroor heers.”
Die hele Skepping gehoorsaam God/Elohiem. Die son, maan en die sterre bly in hulle bane,
die oseane kruis nie oor hul grense nie, seisoene verander van winter na somer en voëls en
diere migreer – alles in gehoorsaamheid teenoor God/Elohiem se skepping. Dit is net die
mens wat geskape is in God/Elohiem se beeld, wie ‘n vrye keuse gegee word om Hom te
gehoorsaam of nie.
Die Vyfde PLaag – Op Die Vee
Exodus 9:1-7
God/Elohiem het weer vir Farao gewaarsku van die nagevolge as hy nie gereageer het op
“Laat My mense gaan, sodat hulle My kan aanbid…” “n Verskriklike plaag het die vee van
Egipte getref in die veld. Die huishoudelike diere soos donkies, perde, kamele en die wei
diere soos beeste, skape en bokke het dood gegaan.
Die vyfde plaag het die Egiptiese god Apis getref. Hy was die bul god gewees. Sy
wederhelfte was Hathor gewees, die koei godin. Die Egiptenare het baie diere as hul gode
gehad in die land. Die leeu, wolf, hond, kat, aap en die bok was baie heilig vir hulle gewees,
asook die os, jong koei en veral die ram (Khnum). Die siel van hulle god Osiris was glo in die
liggaam van die bul, Apis. Die plaag wat Egipte se vee getref het was ‘n tipe van ‘n antraks
wat gedra was deur die vlieë. Farao het manne gestuur om ondersoek in te stel en was vertel
dat hierdie verskriklike plaag nie een van die diere van die Hebreeuse mense geraak het nie.
Dit het Farao se hart nog verder verhard.
Die Sesde Plaag - Swere
Exodus 9:8-12
Met geen waarskuwing teen Farao het God/Elohiem vir Moses en Aäron gesê,
Exodus 9:8-9 “Verder het Yahweh aan Moses en Aäron gesê: “Neem julle twee
hande vol roet uit die oond, en laat Moses dit na die hemel uitstrooi voor die oë van
Farao; en dit sal fyn stof word oor die hele Egipteland en aan mense en diere swere
veroorsaak wat in blare uitbreek, in die hele Egipteland.”
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Verwysing:
Whistleblower Says Genetically Engineered Crops May Cause Disease:
http://responsibletechnology.org/allfraud/monsanto-whistleblower-says-geneticallyengineered-crops-may-cause-disease/
Infected Factory Farmed Meat May Be Another Causative Factor for Alzheimer's Disease:
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/07/31/alzheimers-mad-cow-chronicwasting-disease.aspx
Why Some With Alzheimer’s Die Without Cognitive Impairment, While Others Do?
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/why-do-some-people-with-alzheimersdisease-die-without-cognitive-impairment-while-others-do-2/
Can This Deer Disease Be Transmitted to Humans?
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/07/25/chronic-wasting-disease.aspx
https://www.naturalnews.com/038792_GMO_toxicity_digestion_cancer.html#ixzz2Jf3dciEh
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/12/ge-crops-affect-soilfertility.aspx
Dr. David Perlmutter: Grain Brain, Brain Maker https://www.drperlmutter.com
Dr. Dale Bredesen: The End of Alzheimer’s https://www.drbredesen.com/thebredesenprotocol
Die Vierde Plaag – Swerm Vlieë
Exodus 8:20-32
In die tweede reeks plae het God/Elohiem vir Moses en Aäron gesê om vroeg op te staan en
Farao te konfronteer soos wat hy na die water toe nader en sê, “Laat My mense gaan, sodat
hulle my kan aanbid.” Mose het vir Farao gewaarsku dat as hy hulle nie laat gaan nie, ‘n
plaag van vlieë Egipte sou tref. Alhoewel die vlieë nie naby die Land Gosen gevind sou word
waar God/Elohiem se mense woon. Hier het God/Elohiem ‘n onderskeiding gemaak tussen
rein en onrein, heilig en onheilig. ‘n Skeiding was gemaak tussen Egipte (die wêreld olam
hazeh), met al sy afgodery en wat heilig is vir Hom (olam haba).
Die swerm vlieë was ‘n aanval gewees op die Egiptiese god Khepfi, die god van insekte.
Ingesluit in dieselfde plaag was die gogga en die scarabee wat die embleem was van Re (Ra),
die Egiptiese son god. Hulle son god het nou vir hulle afskiewelik geword.
Farao se hart het hard gebly en die mengsel van vlieë het in swerms gekom op alle mense
asook hulle huise. Farao het gereageer deur te sê dat die Israeliete ‘n opoffering aan
God/Elohiem kon offer, maar hulle moes binne die grense van Egipte gebly het. Moses het
Farao herinner dat die Hebreeuse opofferings afskuwelik was vir die Egiptenare, omrede
God/Elohiem ‘n bul vereis het, een van die mees heiligste gode in Egipte. Om hierdie enorme
swerm te stop, het Farao die God/Elohiem van van Moses om hulp gevra. Die vlieë het
gevlug, maar Farao se hart het hard gebly.
Afgode in die Hart
God/Elohiem wil nie hê dat Sy mense ander gode en afgodery in hul harte hawe nie. Hy wys
Sy mense hoe Hy afgodery oorweeg en wat mag veroorsaak dat hul harte agter ander gode
aangaan. Geeste van verslaafdheid, gierigheid, wellus en die begeerte om voor te bly met
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aarde en plantegroei. Sy verteenwoordiging was die van ‘n gans wat ‘n eier gelê het wat die
son uit gebroei het. The koninklike troon van Egipte was geken as die troon van Geb. Hy was
die vader van Osiris gewees en die man van Nut. Egiptiese priesters het hulle koppe geskeer
om die muskiete te keer om aan hulle te raak en as hulle het was hulle as onrein verklaar. Die
plaag van die muskiete het letterlik alle priesterlike rituele gestop. Die towneaars kon nie die
plaag dupliseer nie en het gesê,” Die is die vinger van God/Elohiem.”
Meganiese Gewasse
Baie mense verstaan dat wanneer GMO’s geëet word dat dit ‘n probleem is en dat dit spesiale
plaagdoders bevat. Die misbruik van plaagdoders, nie GMO is die oorsaak van besoedelde
grond. Is dit die waarheid of is daar meer? Een van die mees volledige bronne vir Geneties
Gemanipuleerde Organismes (GMO's) is Jeffrey Smith by die Instituut vir Verantwoordelike
Tegnologie (IVT/IRT). Jeffrey het geskryf oor ‘n Monsanto werknemer wat gedaag het om
die waarheid bloot te stel.
In 1996-7, Kirk Azevedo, ‘n werknemer van Montsanto, was die toesighouer oor Kalifornia
en Arizona se toetsvelde vir ‘n nuwe Bt program by Montsanto. Hy het die geleentheid gehad
om te sien hoe wetenskaplikes in die toets labratoriums die Bt insekdoder in die gene
ingevoeg het, wat die verandering van die DNA van daardie saad veroorsaak het. Hy was
bekommerd gewees oor die manier hoe dit behandel was, was potensieel kon lei na ‘n
mutasie van daardie proteïn, wat nuwe proteïne ontwikkel wat baie toksies is. Gewoonlik was
die toetsvelde apart gehou en dan vernietig sodat geen besdoeling kon plaasvind nie.
Alhoewel, Azevedo se toetsvelde was nie vernietig gewees nie, maar dit was gegee aan
beeste as voer. Azevedo het die oewerhede probeer bewus maak van die probleem, maar niks
het van dit gekom nie. Op die ou einde, het die proteïne in die vleis opgeindig op die tafels
van Amerika en die res is geskiedenis.
Die meganiese gewasse het in die mark begin verskyn in die middle 1990’s. Baie boere wat
nie bekend was met Bybelse boer gebruike nie, was ontvanklik gewees vir die beloftes wat
gemaak was deur die chemiese landbou maatskappye wat gesê het dat die verbindings sou
help om die grond te verryk, beter oeste sou inbring en beter wins sou gee. Die maatskappye
het God/Elohiem se natuurlike saad gepatenteer en die genetika van die saad verander deur
die insekdoder en onkruikdoder in te voer. Hulle het gesê dat dit sou help om die onkruid en
insekte dood te maak wat probeer om die plant te vernietig gedurende die groei seisoen. Nou,
hierdie chemikalieës het nie net getoon in die voedselketting nie, maar het begin om ons
riviere, mere en strome te besoedel asook ons vis en dierelewe. Dit het ook getoon op
verskeie plase met kruis-kontaminasie en was ook geïdentifiseer in swanger vrouens en hul
pasgebore baba’s. Die onkruid wat hulle belowe het sou doodgaan het magtige onkruid
geword. Die grond wat blootgestel was aan hierdie chemikalieës was gevind as uitgeput van
hulle natuurlike voedingswaarde, organismes, goeie bakteriee en in baie gevalle steriel
geword. Mense wat hierdie geneties gemanupileerde organismes genuttig het deur die GM
kosse wat in die mark verkoop word het begin weerstandig word teenoor antibiotika en het ‘n
afvallige imuunsisteem ontwikkel wat die deur oop gemaak het vir infeksie, siektes en
onvrugbaarheid. Siektes wat ongehoord was vyftig jaar terug is nou in epidermiese poporsies
vandag. Mal koei siekte as ‘n voorbeeld was nie net ‘n landbou probleem gewees nie maar
het begin wys in mense in die vorm van Alzheimer’s.
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plant en swanger te word. In ander gevalle is hulle verlate omrede die ouers te oud is om
kinders te dra of hulle is teverede met die wat alreeds gebore is. Gestoorde embrios eindig
gewoonlik op in ‘n ewige stase, toegesluit in walglike omstandighede in hulle vloeibare
stikstof weeshuise. Nie eers om die fondse te noem wat gepaard gaan om die embrios gevries
te hou vir lewe. Hierdie gebruik staan uit as een van die grootste tragedies van ons tyd terwyl
gevriesde kinders geen stem het in hul verdediging. Die vries proses van embrioniese mense
plaas hulle onder ‘n geweldige risiko. Dit is aangemeld dat 90% van die embrios nie die
swangerskap proses oorleef nie.
Soos vroeër genoem kan die IVV melding maak vir die donering van die embrios wat nie
gekies was vir bevrugting nie. Vir die wat natuurlik geboorte gee en menigte kinders het, sal
nie besluit om van hulle te verkoop of doneer nie. As die woord mens nie betrokke is nie,
word die embrio gesien as ‘n ding en daarom kan die embrio hanteer word met lewelose
terme. Hierdie onreg, nadat dit geforseer word op die embrios, word dan ook gebruik vir ‘n
meer verregaande oortreding teenoor hulle menswees: die vernietigende myning van embrios
om hul stam selle te kry (Vir meer inligting, CNN: Determining The Fate Of Frozen Embryos by Paul
Ford http://www.cnn.com/2014/03/24/living/frozen-embryos-elle-relate/).

‘n Vrugbaarheids dokter mag voorstel vir ‘n verdere keuring indien nodig as hy voel dat daar
te veel suksesvolle embrios in die baarmoeder ingeplant is. Die dokter word wettiglik vereis
om dit aan die ouer oor te dra. Hierdie besluit bly steeds by die ouers. Die keurings proses
betrek die dokter om die mees toeganklike fetus te kies en dan ‘n naald wat kalium chloried
bevat binne in die hart in te druk. Die dokter kan voorstel dat hierdie behandeling in meer as
een fetus plaasvind sodat die oorblywende een of twee die beste kans het om te oorleef.
Statistiek gewys is dit duidelik dat 4-5% van die lewende geboortes per honderd bevrugtings
(in die mees suksesvolste program) die IVV prosedure ‘n doeltreffende metode van aborsie
maak met ‘n 95 tot 96% slaagsyfer. Bybelse wet is steeds in uitwerking. Daarom praat ons
hier van lewe en dood. Ongelukkig praat niemand oor die donker kant van aborsie nie. Die
geestelike uitwerking mag hoër wees as wat ons dink en ongelukkig is baie min mense bewus
dat wanneer ons God/Elohiem se algemene wette oortree wat die huwelik en menslike lewe
regeer, kan lei na onvrugbaarheid. Alhoewel elke situasie uniek is, om Sy wee te leer kan die
onvrugbaarheids probleem oplos en tien duisende lewens red.
Menslike Oes Plase
In 2015, was ‘n reeks video’s vrygelaat wat Beplande Ouerskap ontbloot het as ‘n weefsel
oes plaas wat dikwels lewendige embrios dissekteer vir hulle organe en dan die baba
liggaams gedeeeltes verkoop vir ‘n groter wins. Regsaksie bly steeds hangend
(www.lifesitenews.com).
Die Derde Plaag - Muskiete
Exodus 8:16-19
Met geen waarskuwing teenoor Farao, het God/Elohiem vir Aäron gekry om die stof van die
aarde met sy staf te slaan. Deur die hele Egipteland, het die stof in muskiete verander. Die
muskiete het op alle mense en vee gekom. Hierdie tipe muskiet is nie die wat ons ken nie.
Hierdie muskiete steek nie maar byt soos ‘n skêr of ‘n saagagtige kakebeen om te voer op die
bloed. Net die vroulike muskiet byt (nie die manlike een), omrede hulle die bloed nodig het
om eiers te herproduseer. Hierdie plaag was ‘n aanval gewees op Geb, die Egiptiese god van
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Menslike Ingeneurswese
Vandag is daar tonne getroude paartjies wat onvrugbaarheid in
die gesig staar. In 1984 was 5% van getroude paartjies
onvrugbaar. Huidiglik is dit 10.1% of 6.1 miljoen en nog 15% of
7.4 miljoen wat dienste gebruik vir onvrugbaarheid. Onvrugbare
paartjies plaas hul vertroue in wetenskap en die mediese wêreld,
soekend na oplossings vir hul begeerte om voort te plant, selfs met
groot somme geld (meer as 10,000 dollars in VSA) vir in vitro
vrugbaarheids klinieke. Die pryse plaas nie net die huwelik onder druk nie maar het ook ‘n
emosionele uitwerking op die huwelik en die huwelik gaan oor in ‘n krisis mode. Die pyn van
onvrugbaarheid is baie moeilik maar wie is die stem vir die etiek van die embrio? Ons sê nie
die proses is reg of verkeerd nie. Ons weet van sommige paartjies wat vandag baie mooi
kinders ontvang het deur die proses. Die doel van die artikel is om God/Elohiem se mense in
te lig en toe te rus met feite as hulle oorweeg om die proses te volg.
Vir die van julle wat die in vitro vrugbaarheids roete kies, begin dit by die vrou wat beveel
word om haarself verskeie kere daagliks in te spuit vir ‘n sekere tydperk met sterk hormoon
chemikalieës om haar liggaam te forseer om eier follikels te produseer. Haar liggaam
produseer alreeds vyftien eiers per maand, so die groot dosis van chemikalieës kan ‘n risiko
wees vir haar. ‘n Ultraklank openbaar die hoeveelheid volwasse eiers wat geproduseer is
onder ‘n sterk verdowing en word dit deur ‘n operasie verwyder net voor ovulasie. Elke eier
word in ‘n aparte petribakkie geplaas saam met die man se sperm vir vrugbaarheid. Hulle
word geoes wanneer die embrio die agt-sel stadium bereik het. Die wat gesond voorkom en
normal groei word gekies vir die oorplasing na die baarmoeder. Die vrou hou aan om haarself
in te spuit met hormone met die hoop dat van die embrios sal inplant en ontwikkel tot ‘n volle
termyn. ‘n Vrou mag sekere hoeveelhede behandeling siklusse ondergaan voordat sy swanger
word.
Die lewe van ‘n mens is kosbaar van die dag van geboorte. Ongelukkig met die in vitro
klinieke begin ouers dink dat die kinder ‘n kommoditeit is in plaas van ‘n gawe. Dit is
aangemeld dat uit 150 probeer slae om menslike embrios in te plant is slegs net vier
suksesvol en net een groei tot die volle termyn.
Hierdie multi-biljoen dollar besigheid van onvrugbaarheid in die VSA is ‘n wettelose grens.
Die vraag duik op:” Wat gebeur met al die gesonde embrios wat nie gekies word nie?” Is dit
menslike lewe met potensiële menslike lewe? Om wetend en gewilliglik mense lewe te
vernietig is oneties. Die oorblywende embrios word gevries om as ‘n rugsteun te dien vir as
die eerste probeerslag misluk of as hulle later nog ‘n kind wil hê. Wat as die paartjie net twee
kinders wil hê, maar daar is ses gevriesde embrios? Wie besluit watse kind kry die
geleentheid om te lewe en wie nie? Wat as die ouers kies om net ‘n seuntjie te hê en wat word
van die vroulike embrios? Word die vroulike kind weggegooi, gelos om te vries, verkoop of
gedoneer? Die etiek betrokke is enorm. Wie spreek vir die embrios? Wie kies wie lewe en
wie lewe nie? Wie kies wie gaan dood en wie lewe? Wie kies om te verkoop of te doneer?
Hierdie daaglikse vriesing van embrios en die ophoping daarvan groei steeds in die
embrioniese stadiums. Dit is aangemeld dat vrugbaarheids klinieke in die Verenigde State al
‘n pakhuis met meer as ‘n miljoen kinders het wat in vrieskaste gevul met vloeibare stikstof
gestoor is, kinders wie gekristaliseerde by-produkte van die in vitro vrugbaarheids proses is.
Ouers kan kies om die lewe te bring, van die embrioniese kinders deur hulle te ontdooi, in te
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ons, ons hoop en vertroue geplaas?” Die Egiptiese towenaars kon hierdie plaag dupliseer.
Daarom was Farao glad nie beindruk gewees nie.

Die Tweede Plaag - Paddas
Exodus 8:1-15
Nadat hulle seve dae gewag het (reiniging van die bloed) het Moses weer voor Farao verskyn
en gesê,” Laat my mense gaan sodat hulle kan aanbid.” Toe hy geweier het, het
God/Elohiem Aäron beveel om sy staf op te lig oor die strome, kanale en peole. Paddas het
begin verskyn en het die hele Egipte bedek. Hulle het dood gegaan in die Nyl, in die huise,
die binnehoofde en in die velde. Die paddas het opgehoop en die land het geruik na hulle.
Paddas was ‘n simbool van inspirasie gewees vir die Egiptiese god Osiris en was gesien as
heilig. As iemand ‘n padda dood gemaak het, al was dit perongeluk, was dit ‘n sonde gewees
en kon jy tot die dood toe gestraf word. Die plae van paddas was ‘n aanval gewees op Heka
(heat) die Egiptiese padda godin, die vrou van Khnum. Sy was die godin van opstanding
gewees en voortplanting, maar nou het sy die teenoorgestelde gebring, ‘n stank van dood.
Farao se towenaars was in staat om die paddas te dupliseer, maar kon dit nie maak verdwyn
nie. Dus moes Farao homself verneder en Moses om hulp vra. Moses het geantwoord,

Exodus 8:6 “En hy antwoord: Teen môre. Toe sê hy: Dit sal wees volgens u woord,
dat u kan weet dat daar niemand is soos Yahweh onse God/Elohiem nie.”

Nadat die land skoon gemaak was, was Farao se hart steeds verhard.
Vrugbaarheid
Baie van ons kultuur loop parallel met baie van die gebruike van Egipte, daarom moet ons
ondersoek instel om te sien of die wêreld ‘n risiko loop om dieselfde oordeel te ontvang as
antieke Egipte. Soos die wêreld meer liberale uitkyke forseer op die algemene publiek word
heteroseksuele huwelike tussen ‘n man en vrou bedreig as die minderheid. Deur die media en
skool sisteme word die algemene publiek onder druk geplaas om die LGBT agenda te
aanvaar van lesbian, gay, biseksuele verhoudings as normaal net soos heterseksuele
verhoudings, as gevolg van hulle liefde vir mekaar. Die Pienk Dag (of Pienk Hemp Dag) is
gemerk as anti-boelie dag. Alhoewel dit staan vir die LGBT aktiwiteite en gemeenskap. Die
LGBT platform sê omdat God/Elohiem liefde is, het Hy hulle ook ander liefdevolle
verhoudings geskep. Die gedagte dat hulle verby die immorele daad en die bybelse
implikasies van die sonde kyk deur die bekragtiging van die emosie van liefde in hulle oë,
staaf, keur hulle dit goed en regverdig hulle die onsedelikheid van die daad self. Dit is wat die
wêreld vertel word om te anvaar en as hulle nie word jy gekenmerk as diskriminerende,
bevooroordeeld en onverdraagsaam. Selfs aannemings wette verander as gevolg van die
denkwyse. Dit is moeilik om te dink aan Adam en Adam of Eva en Eva in die tuin van Eden,
maar dit is wat die vyand se ondertoon strategie aflei. Hulle wil God/Elohiem se morele kode
van die skepping verander en die Bybel oor skryf.
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gedenkteken tussen jou oë, sodat die Wet/Torah van Yahweh in jou mond mag wees;
want deur ‘n sterke hand het Yahweh jou uit Egipte uitgelei.”

Die Eerste Plaag - Bloed
Exodus 7:14-24
Die Skrif wys vir ons dat in hierdie tyd van geskiedenis het die mens God geken as Elohiem.

Exodus 6:3 “En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die
Almagtige//El  אֵ לShaddai שַׁ דַּ י, maar met my Naam Yahweh  יְ הֹ וָהhet Ek My nie aan
hulle bekend gemaak nie.”
Abraham, Isak en Jakob het net God/Elohiem as die Almagtige Vader, die versorger en as
voorsiener geken. Nou was Hy besig gewees om Sy krag en gesag te openbaar deur Sy Naam
YHWH/Yahweh as hulle Verdediger en hul Redder deur Sy groot wonder en tekens.
Die verharding van Farao se hart, het ‘n ketting van gebeurtenisse aan die rol gesit wat
God/Elohiem se redding demonstreer asook die versoening van die Israeliete. Met Farao wat
weier, het God/Elohiem die valse gode van Egipte blootgestel en Sy Naam (Karakter en
leefstyl – heerlikheid) bekend gemaak tussen die nasies. In die eerste stel plae, het
God/Elohiem vir Moses vroeg die oggend gestuur om te wag by die oewer van die Nyl rivier
en Farao te waarsku teen wat Hy beplan het om te doen.

Exodus 7:20-21 “Moses en Aäron het toe so gedoen soos Yahweh beveel het—hy het
die staf opgehef en die water wat in die Nyl was, geslaan voor die oë van Farao en
voor die oë van sy dienaars; en al die water in die Nyl is in bloed verander. En die
visse wat in die Nyl was, het doodgegaan; en die Nyl het gestink, sodat die
Egiptenaars die water uit die Nyl nie kon drink nie. En daar was bloed in die hele
Egipteland.”
Soos wat Farao beveel het dat elke pasgebore Hebreeuse baba seun in die Nyl gewerp moet
word het die eerste plaag vir Hapi aangeval, die Egiptiese vader van die gode van die Nyl.
Dit was geglo dat hy water voorsien het vir die hele Egipte vir die bewaring van lewe en was
verantwoordelik gewees vir die gee van water aan die weiland en het ook dou gebring. Hapi
is die vrugbaarheids god wat vrugbare vloeding gebring het deur die styging van die Nyl. Hy
het geassosieer met die Egiptiese god Osiris. Die Egiptenare het geglo dat die rivier ‘n fatale
rol gespeel het in die lewe en die volgende lewe en dat die rivier bestaan het uit die bloed van
Osiris. The Egiptenare het die rivier aanbid maar toe die water in bloed verander het, het
hulle die rivier verpes. Hierdie plaag het verwarring en beskaamdheid gebring oor die
Egiptenare en het hul god Hapi belaster. Ander gode wat deel was van die Nyl was Amon en
Khnum wat geken was as die voogde van die Nyl.
Die Nyl het die einste lewe van Egipte gehou en hul ekonomie beheer. Wat gebeur wanneer
mense hul hoop in ‘n ekonomie sit of geld hul god maak? Wat sal gebeur as ‘n natuurramp
soos ‘n tsoenami of storm plaasvind en hul lewens ondersteuning weg neem? ‘n Tekort aan
water, kos en verblyf is traumaties. Kan jy die skade van lewe bereken as die wêreld se
ekonomie moet plat val soos die Nyl? Baie ervaar dit vandag. Die verlies sal nie net die
mense persoonlik beïnvloed nie maar ook nasionaal en internasionaal, siende dat lande
afhanklik is van ander lande se ondersteuning. Dit los ons met een vraag,” Waar en in wie het
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temptasies van die vyand te onderskei. Geloof in Yeshua produseer baie vrug en voltooi Sy
liefde in en deur ons (Johannes 13:31 – 15:17).

Een Ware God/Elohiem!
Verskyn Voor Farao

Exodus 7:6-19
Moses en Aäron het met hul bediening in diens van God/Elohiem begin op die ouderdom van
tagtig en drie-en-tagtig. Hulle was beveel om voor Farao te verskyn om ‘n wonderwerk te
verrig. Aäron het sy staf neer gewerp voor Farao en dit het in ‘n slang verander. Farao se
towenaars was in staat gewees om die wonderwerk te dupliseer en so het die koning se hart
onveranderd gebly en steeds geweier om die Israeliete vry te laat.
Soos belowe het die plae weer begin. Hulle het in golwe aangekom en die gode van Egipte
aangeval, hulle kalender, hulle fees dae, hulle land, hulle huise, hulle klere en hulle vlees.
Hierdie plae het Egipte se gruwels en korrupte harte blootgestel (Levitikus 13-14).
God/Elohiem gebruik illustrasies van die Egiptiese plae deur die geskiedenis heen as ‘n
waarskuwing aan toekomstige geslagte om nie te vermeng in die wee van die nasies rondom
hulle nie, veral nie hulle aanbidding van gode of beelde nie. Sy mense moet versigtig wees
om nie toe te laat dat hulle versoek word om enige iets anders te doen as wat God/Elohiem
beveel in Sy Woord of ons sal ook verteer word en weg val (Deuteronomium 7:15; 28:60,
Jesaja 66:17; Amos 4:10; Mattheus 24:6-7 en Openbaring 16).

Judas 1:5 “Maar ek wil julle (gelowiges) daaraan herinner, al weet julle dit nou
eenmaal, dat Yahweh, nadat Hy die volk uit Egipteland gered het, daarna die wat
ongelowig (ongehoorsaam) was, omgebring het.”
God/Elohiem het geweet dat baie van Sy mense in die versoeking gelei sou word en hulle
vooraf gewaarsku hoe om voor te berei deur hierdie lewende voorbeelde wat in Exodus
gevind word toe te pas in hul lewens. In hierdie studie (asook die komende een) deel ons van
die Egiptiese gode om jou in te lig. ‘n Voorbeeld hiervan is, baie gelowiges aanbid die god
van Saturnus (genoem Saturnalia aanbidding) sonder om dit te besef. Hierdie heidense
aanbidding in die Christen geloof is diep gewortel. Aanbidding soos Kersfees (Kersvader,
Kersfees bome), Paasfees (die Paasfees haas, versierde eiers, sonopkoms aanbidding,
paasbolletjies/hot cross buns, etc.) Lent, Mardi Gras, Halloween en Valenteins dag het almal
hul oorsprong in Saturnalia aanbidding. Seksuele immoraliteit, kinderopofferings (aborsies)
is ook deel van Saturnalia aanbidding. Vandag het ons die bron van die webwerf om ons te
help om lig op die onderwerp te skyn wat baie gedink het deel is van Christelike aanbidding.
Soos wat ons die tien plae van Egipte bestudeer sal dit begin duidelik word. Ons word bevel
om elke jaar die Fees van Pasga/Pesach te onderhou, die waarhede van die Exodus storie as
‘n teken op ons hand te sit en as ‘n gedenkteken tussen ons oë. Elke jaar herinner Pasga ons
as gelowiges wie en wat ons identiteit is en dat ons moet wegbly van enige besoedeling, om
ons harte te bewaar en om toekomstige geslagte te leer hoekom hulle die Fees moet
onderhou. Pasga is ‘n uiterste belangrike Fees vir elke gelowige in Yeshua.

Exodus 13:9 “En dit (Pasga) moet vir jou as ‘n teken wees op jou hand en ‘n
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sulke liberale redenering het die samelewing korrup geword en is daar ‘n tekort aan morele
oordeel om hulle te begelei. Die terugkeer na die oorspronkilke patroon wat gegee was aan
Moses is fataal vir die oorlewing van die hele Israel, siende dat die Verbonde van
God/Elohiem se oorsprong in die eerste vyf boeke van Moses: Genesis, Exodus, Levitikus,
Numeri en Deuteronomium – genoem Die Boom van die Lewe.
2 Timotheus 4:3-5 “Want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle (gelowiges) die gesonde
leer (die Evangelie soos geleer deur Moses) nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in
hul gehoor gestreel (kompromie) wil wees, vir hulle ‘n menigte (valse) leraars sal
versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid
(Yeshua) en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy (gelowiges) in alles nugter; ly
verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.”
Amos 9:10 “Al die sondaars van My volk (die gelowiges wat kies om weg te draai
van God/Elohiem se Woord) sal deur die swaard sterwe, die wat sê: Die onheil sal ons
nie bereik en ons nie ontmoet nie.”
Toe Moses en Aäron oppad was om voor Farao te staan was hulle nie minder of meer geloof
gegee soos wat ons vandag ontvang het nie. Dit was hulle vertroue in God/Elohiem se
Woord/Evangelie en nie in hulleself nie wat ‘n verskil gemaak het en hulle geloof versterk
het. Moses en Aäron het hul lewens en die lewens van die hele Israel in God/Elohiem se
hande geplaas want hulle het geglo in Sy getrouheid om uit te voer wat Hy verklaar het.
Omdat baie gelowiges nie glo in God/Elohiem se Woord nie, het hulle geloof swak geword
verkrummel wanneer uitdagings op hul pad gekom het. Baie is in nood vir ‘n inspuiting van
die Evangelie om om weer in lewe op te staan. Dit is van uiterse belang dat God/Elohiem se
mense op Sy Beloftes staan sodat hulle kan reageer op Sy Beloftes. Ons is nie geroep om te
kies waarin ons wil glo en waarin nie. Ons is geroep om in dit alles te glo. Elke oorwinning
en herlewing begin met vertroue en gehoorsaamheid. Siende dat Moses en Aäron in
God/Elohiem geglo het, het hulle sekerheid gehad en onwankelbaar voor Farao gestaan deur
al die beproewings. Tekens en wonderwerke volg die wat glo.
1 Johannes 5:13 “Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun
van God/Elohiem, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die
Naam van die Seun van God/Elohiem.”
Hebreërs 11:6 “En sonder geloof is dit onmoontlik om God/Elohiem te behaag; want
hy wat tot God/Elohiem gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom
soek.”
Jakobus 2:17 “Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.”
Prediker 12:13 “Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God/Elohiem en hou
sy gebooie; want dit geld vir alle mense.”
Yeshua het belowe dat as Sy mense opreg wandel en glo in Sy Evangelie (dieselfde
Evangelie wat Hy aan Moses gegee het) sal hul lewens transformeer. Wanneer ons dit doen,
sal Sy Helper, die die Gees van Waarheid, ons leer en oortuig van enige sonde en ongeloof in
ons lewens en Hy sal ons vul met Sy geregtigheid en ons die vermoë gee om die planne en
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Katoliek”, “Presbeteriaan”, “Protestant”,” Grieks Ortodox”, “Nederduits Gereformeerd”,
“Lutheraan”, “Geen-Denominasie”, “Christen”, Ëen nuwe mens”of “Geestelike
Israel”genoem word nie. Daar is ook geen poort met die naam, “Intergeloof vir
Christusislamism, Judaisme, Buddism of Hindoeisme na die Nuwe Jerusalem nie.
God/Elohiem het net twaalf poorte gelys onder die name wat Hy gekies het. Daarom, leer die
Skrif ons dat in die eind tye sal Yeshua se mense nie net sal identifiseer met fisiese Israel nie
maar ook met die twaalf seuns van Jakob (Israel).
Esegiel 47:13-14 (‘n Profetiese Boodskap wat in vervulling moet gaan) So sê Meester
Yahweh: “Dit moet die grondgebied wees waarin julle die land as erfdeel sal verwerf
volgens die twaalf stamme van Israel—vir Josef twee dele. En julle moet dit erwe, die
een soos die ander, omdat Ek my hand opgehef het om dit aan julle vaders te gee; en
hierdie land moet julle as erfenis toeval.’”
Dertig jaar na Yeshua se dood, teken Handelinge die woorde van Paulus aan wat gesê het,
Handelinge 26:7 “En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die
vaders (Abraham, Isak en Jakob) deur God/Elohiem gedoen is, waartoe ons twaalf
stamme wat God/Elohiem aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom; oor hierdie
hoop, koning Agríppa, word ek deur die Jode (nie die regverdige Jode nie, maar die
bose Jode) beskuldig.”
Paulus het op die beloftes van God/Elohiem gestaan wat gegee was aan Abraham en sy
afstamelinge deur die Verbond. Hy het teenspoed asook die dood in die gesig gestaar as
gevolg van wat hy geglo het. Sy hoop en begeerte was om te sien dat God/Elohiem se
profesie in vervulling sal gaan dat die twaalf stamme van Israel sou terugkeer as individuele
mense groepe herenig in Yeshua. Die terugkeer van die twaalf stamme is die waarheid van
die Evangelie. Paulus het sy hele lewe ingelê op die einste profesie en ons moet ook.
Sal dit gebeur in ons geslag? Die profesie verklaar, “bring die Israeliete uit die land van
Egipte volgens hulle afdelings/leërskare” (Exodus 6:26). Huidiglik, bring die Gees van die
Heilige Een gees op die dor bene in die laagte en Hy versamel hulle wat verstrooi is tussen
die nasies. Vandag werp gelowiges hul wêreldse gelowe, leefstyle en kulturele identiteite af
deur die lering van Moses. Hierdie bring van die gees oor die dor bene sal lei na ‘n groot
hereniging en insameling. In die einde sal ons kyk na die twaalf stamme van Israel in hul
volle afdelings. As God/Elohiem gespreek het, sal Hy dit doen, en dit sal bewaarheid word.
Ons werk as dissipels is om dit te glo. Dit is die werk (evangelie) waarvoor ons geroep is om
in deel te hê en in te wandel (Esegiel 37; Galasiërs 3:7, 29).
Glo ons?
Baie godsdienstige Jode glo nie dat die terugkeer van die twaalf stamme moontlik is vandag
nie. Ek het met ‘n konserwatiewe Rabbi gesels by ‘n plaaslike sinagoge wat my verseker het
dat dit onmoontlik is. Selfs al het God/Elohiem so gesê en die profete dit geprofeteer het, dit
is net nie moontlik nie. Rabbi het verder gegaan en gesê,” Kan jy jouself die chaos indink wat
dit sal veroorsaak in die wêreld?” Omdat meeste Jode geloof verloor het, glo hulle nie meer
in God/Elohiem of hulle Bybel nie. Meeste sê dat groot gedeelted van die boek van Genesis
en meeste van Torah maar net stories is. Baie christene debateer ook daaroor. As gevolg van
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groei is dat God/Elohiem die wat verstrooi is tussen die nasies bonatuurlik sal begin
terugkeer. Eerstens deur Sy warlike Shabbat te onderhou. Tweedens deur Sy Feesdae en
derdens Sy Nuwe Maan Feeste. Hierdie mense het miskien geen Hebreeuse wortels of antieke
Israeli familie nie, maar hulle het ‘n brandende begeerte om die Ware Een, ons Hoë Priester,
Yeshua Ha Mashiach te dien en in Sy wee te wandel (Esegiel 44:23-24).
Die boek Exodus is nie net ‘n boek van antieke stories nie maar ook ‘n profetiese visie vir
gelowiges vandag. Die Boek Openbaring is ‘n weerspieëling van die Boek Exodus. Toe
Johannes die Apostel op die Eiland van Patmos was, het hy die boek Exodus in profetiese
beelde gesien in ‘n toekomstige tyd. Daardie visie word Die Openbaring van Yeshua Ha
Mashiach genoem. Die plae wat Johannes gesien het en opgeskryf het was amper identies
gewees teenoor die wat in die boek Exodus plaasgevind het.
Die boek Exodus is vir gelowiges vandag en dit hou vir ons wysheid in vir die dag van more.
Hoe om voorteberei vir die koms van Yeshua word vir ons uitgebeeld in die boek Exodus.
Egipte is ‘n tipe wêreld sisteem/olam hazeh. God/Elohiem het gesê, “Bring die kinders van
Israel uit die land van Egipte volgens hulle afdelings.” Dit was Moses gewees wat die kinders
van Israel uit slawerny gelei het en dit is die mense wat Moses volg in die eind tye wie die
vervalle hut van David sal herstel en terugkeer om met Yeshua te wandel in die land (die
Nuwe Jerusalem).
Amos 9:11 “In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy
skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd.”
As gelowiges Moses handhaaf, dan handhaaf hulle Yeshua, want dit is Yeshua self wat die
Torah/Evangelie aan Moses gegee het. Moses het nie sy eie woorde geskryf om die Torah te
vorm nie. Hy het Yeshua se woorde geskryf. As ons Sy profetiese woorde volg, sal ons ook
terugkeer na die land van belofte. Ons moet terugkeer (na Moses) om vorentoe te gaan in
Yeshua.
Johannes 5:46-47 Yeshua het gesê, “Maar as julle Moses geglo het, sou julle My
(Yeshua) glo, want hy (Moses) het van My (Yeshua) geskrywe. En as julle
(Gelowige) sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle (Gelowige) my (Yeshua) woorde
glo?”
Wanneer ons Openbaring 21:12 lees, is dit belangrik om kennis te neem dat in die
toekoms is elk van die twaalf poorte in na die Nuwe Jerusalem vernoem na die twaalf
stamme van Israel.
Openbaring 21:12 “En dit (die Nuwe Jerusalem) het ‘n groot en hoë muur met twaalf
poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié
van die twaalf stamme van die kinders van Israel.”
Die wêreld sê dat baie van die stamme vermeng het en nie meer geidentifiseer kan word nie,
maar na ontelbare geslagte, in die laaste dae, lees ons dat die twaalf stamme van Israel
weereens in orde sal bymekaar kom in hul oorspronkilike familie posisies. Die boek van
Openbaring teken Yeshua se woorde aan wat sê dat Sy mense sal weet wie hulle is en dat
hulle die Nuwe Jerusalem sal binnegaan deur hulle eie poort. Openbaring 21:12 maak dit ook
duidelik dat daar geen ekstra poorte sal wees wat “Heiden”, “Baptiste”, “Romeinse
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Numeri 18:1-4 En Yahweh het vir Aäron gesê: “Jy en jou seuns en die huis van jou
vader saam met jou moet die ongeregtigheid met betrekking tot die heiligdom dra; en
jy en jou seuns saam met jou moet die ongeregtigheid met betrekking tot julle
priesteramp dra. En laat ook jou broers, die stam van Levi, die stam van jou vader,
saam met jou nader kom, dat hulle by jou kan aansluit en jou dien, terwyl jy en jou
seuns saam met jou voor die tent van die Getuienis is. En hulle moet jou diens
waarneem en die diens van die hele tent; maar naby die voorwerpe van die heiligdom
en naby die altaar mag hulle nie kom nie, dat hulle nie sterwe, hulle sowel as julle
nie. Maar hulle moet by jou aansluit en die diens van die tent van samekoms
waarneem: al die dienswerk van die tent; en ‘n onbevoegde mag nie na julle toe
aankom nie.”
Assimilasie Teenoor Afgesonderd
Die verstaan van die priesterskap, insluitend hulle houdings en gedrag, is belangrik vir
gelowiges vandag soos wat die Skrif verwys na die wat versoen is en wandel in Torah met
die Gees van Yeshua as ‘n koninklike priesterskap en ‘n heilige nasie. Gelowiges moet getuig
van ‘n hemelse Yeshua/Tabernakel op aarde en die Evangelie bedien tussen die nasies/mense.
Daarom is die verstaan van die Tabernakel protokol van uiterste belang.
1 Petrus 2:9 “Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige
volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit
die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.” (Openbaring 1:6).
Hebreërs 8:1-2 “Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons het so ‘n
Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die
hemele, ‘n Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat Yahweh
opgerig het en nie ‘n mens nie.”
Die gedeelte in Exodus hoofstuk ses voorsien aan ons die geslagsregister van Moses en
Aäron wat praat van die priesterskap. Dit openbaar ook die begin of fondasie van die Bruid
van die Messias se lewenstyl en haar wandel na heiligmaking. Hier ontvou God/Elohiem die
verskillende funksies van die Tabernakel wat dien as ‘n skaduwee van Homself. Hy beskryf
ook die pad na heiligmaking vir Sy mense, omdat hulle in Sy Beeld geskape is. Daarom is dit
van uiterse belang dat die patroon van die Tabernakel verstaan word en dat gelowiges dit sal
volg as die model van God/Elohiem se Stad of Koninkryk en dit leer Sy mense hoe om
afgesonder as ‘n koninklike priester en as Sy Bruid te lewe (Exodus 6:13-25; Esegiel 43:1012; Mattheus 6:10; Openbaring 3:12; 21:2; 21:10).
Dit is ook interessant om te sien dat na die vierhonderd jaar van slawerny, was nie net die
twaalf stamme in plek gewees nie maar binne die stam van Levi was hul eersgeborene
bloedlyn erfporsie ook in plek gewees. Wanneer God/Elohiem vir Moses en Aäron geroep het
vanuit die stam van Levi, om Israel uit Egipte te lei was hul familie se geslagsregister
ongebroke gewees. Om die oorspronklike plan van God/Elohiem te behou het was uiters
belangrik gewees vir die terugkering. Soos wat ons die Messiaanse Era binne tree vandag,
begin ons te sien hoe die orde herstel word en die versameling van ‘n groep mense, Israel.
Hierdie orde bevestig Sy Belofte deur ‘n Verbond aan Abraham, Isak en Jakob dat Hy Sy
mense sal herstel na Sy Koninklike wee. Hierdie terug keer word verwys na die herstelling
van die vervalle hut van Dawid. Een van die tekens dat die herstelling teenwoordig is en
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se mense vry te laat sodat hulle na Berg Sinai kan loop om Hom te aanbid met die Fees van
Shavuot.
Exodus 5:1 “En daarna gaan Moses en Aäron en sê vir Farao: So spreek Yahweh, die
God/Elohiem van Israel: Laat my volk trek, dat hulle vir My ‘n fees (Fees van
Shavuot) kan hou in die woestyn (by berg Sinai).” (Exodus 10:9)
Geslagsregister van Moses en Aäron
Exodus 6:13-25
Die Skrif breek nou die storielyn om Moses en Aäron se geslagregister uit te lig. As die derde
seun van Jakob, het Levi drie kinders gehad: Gerson, Kehat en Merari. Moses en Aäron was
van die Kehat lyn van Leviete gewees. Kehat het vier seuns gehad: Amram, Jishar, Hebron en
Ussiël. Amram het met ‘n Leviet getrou, Jochebed, en hulle het drie kinders gehad: Miriam,
Aäron en Moses. Aäron het vier seuns gehad: Nadab, Abihu, Eleasar en Itamar en Moses het
twee seuns gehad: Gersom en Eliezar. Hierdie families was Leviete genoem in die Skrif. Die
priesterlike lyn het van die Kehat familie afgekom met Aäron en sy eersgeborene seun wat
die hoë priester geword het van die Tabernakel verpligtinge. Dit was Aäron se seun Eleasar
wat na hom hoë priester geword het en dan Eleasar se seun Pinehas na hom.

Wanneer ons die familie stamboom en die funksies van die Lievietiese stam verstaan help dit
die leser om die Skrif te waardeer in ‘n dieper manier en dat elke funksie van die priesterskap
die Bruid van Yeshua opdrag gee om in die pad van heiligheid te wandel. Elke Levietiese
familie het hulle vasgestelde funksies in die sorg van die Tabernakel en sy aangrensende
areas. Van die drie Levietiese stamme, het die Kehat lyn die verantwoordelikheid ontvang vir
die dienste binne die Tabernakel asook die bou van die Tabernakel. Geen ander Levietiese
familie was toegelaat om die Tabernakel binne te gaan nie. Hierdie funksies wat net
gereserfeer vir die priesterlike Kehat familie. Die Kehat familie het voor God/Elohiem bedien
in die Tabernakel, terwyl die Gerson en Merari Leviete die mense in die buitehof bedien het
voor die Tabernakel.
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maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En
julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk
en Ek sal vir julle ‘n God/Elohiem wees. En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede;
en Ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood op
julle lê nie. En Ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld
vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder
die nasies nie. Dan sal julle dink aan jul verkeerde weë en aan jul handelinge wat nie
goed was nie; en julle sal vir julleself walglik wees oor jul ongeregtighede en oor jul
gruwels.”
Israel se Reaksie
Exodus 6:9
Toe Moses God/Elohiem se plan aan Sy mense verkondig het, was hulle nie heeltemal
vreugdevol gewees nie. Hulle stryd en diepgaande moedeloosheid onder Farao se wreedheid
het hulle nie met veel hoop nagelaat nie. Hulle het verlang om vir Moses te glo maar hulle
lang slawerny het hul gehoor verdoof. Vandag het vele volhard deur die stryd en wag
geduldig vir Sy verlossing. Gedurnede uitdagende tye, moet ons Sy Verbonds wee ken en in
dit wandel. Hy sal ons versterk net soos Hy Abraham, Isak, Jakob en Josef versterk het.
Hierdie vertroue in God/Elohiem sal ons hou harte hou om nie hoop te verloor terwyl redding
nader.
Jesaja 35:4-10 “Sê aan die wat vervaard (Die verlostes in die wildernis) is van hart:
Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God/Elohiem kom met wraak, met
goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van die blindes
geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos ‘n
takbok, en die tong van die stomme sal jubel; want in die woestyn breek waters uit en
strome in die wildernis. En die gloeiende grond sal ‘n waterplas word, en die dorsland
fonteine van water; in die plek van die jakkalse waar hulle gelê en rus het, is gras met
riete en biesies. En dáár sal ‘n grootpad wees en ‘n weg wat die Heilige Weg genoem
sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; wie die
weg bewandel—selfs die dwase sal nie dwaal nie. Dáár sal geen leeu wees nie, en
geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie; maar die verlostes
sal daarop wandel; en die losgekooptes van Yahweh sal teruggaan en na Sion kom
met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle
verkry, maar kommer en gesug vlug weg.”
God/Elohiem se mense moet Sy Woord in hulle harte hou en onthou dat dit hul voorvaders se
rebellie was teen Sy instruksies wat geindig het in hulle geslag wat deur die woestyn moes
trek. Ons moet ook in gedagte hou dat as hierdie geslag terugkeer na Sy verordeninge en
insettinge dat die rebellie sal eindig in die woestyn. Wanneer Sy mense bekeer/teshuva, dan
begin die pad van verlossing. Hulle sal nie meer dowe gehoor hê, blind wees vir Sy wee en
swak van hart wees nie. Hulle pad deur die woestyn sal stabiel wees, gevul met oorvloedige
lewe en verfris deur strome van lewende waters. Die pad verwyder enige korrupte natuur van
die hart en lei ons na die Hoofweg van Heiligheid (Jesaja 35 en 40). Hierdie hoofweg lei na
Berg Sinai en die gee en ontvang van die tien woorde (gebooie). Baie gelowiges kies vandag
om hul graf klere af te gooi en die pad van heiligheid te omhels. Moses en Aäron het hierdie
pad verstaan; daarom kon hulle voor Farao staan met een doel in gedagte – om God/Elohiem
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VA’EIRA – EN EK HET VERSKYN
Exodus 6:2 to 9:35
Esegiel 28:25 to 29:21
Romeine 9:14-17
2 Korinthiërs 6:14 to 7:1
Openbaring 16
Plae: Deel een
In die laaste studie het ons die Kinders van Israel se vierhonderd jaar van slawerny ondersoek
en hoe God/Elohiem deur Sy hand van Verlossing hulle verlos het soos geprofeteer in
Genesis 15:13-14. God/Elohiem het Moses as profeet opgerig en ambassadeur om die
vrylating en versoening waar te maak vir Sy mense, Israel. Hy het die gekreun gehoor en Sy
Verbond met hulle onthou. Om die magtige missie te loots, Het God/Elohiem vir Moses
verseker wie Hy is deur Sy Naam EK IS en dat Hy alleenlik die God/Elohiem van Israel is;
die EK IS wat verskyn het aan Abraham, Isak en Jakob (Exodus 3:14-15)
God Belowe Redding
Exodus 6:5-7 “Daarom, sê aan die kinders van Israel: Ek is Yahweh, en Ek sal julle
onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en Ek sal julle red uit hulle
slawerny, en Ek sal julle verlos deur ‘n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte; en
Ek sal julle as my volk aanneem en Ek sal vir julle ‘n God/Elohiem wees. En julle sal
erken dat Ek Yahweh julle God/Elohiem is wat julle uitlei onder die harde arbeid van
die Egiptenaars uit. En Ek sal julle bring in die land waaromtrent Ek my hand
opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isak en aan Jakob te gee; en Ek sal dit aan julle
as ‘n besitting gee, Ek, Yahweh.”
God/Elohiem se sewe ‘Ek sal’ was nie net vir Moses en die Israeliete op hul dag nie maar is
ook oorgedra aan ons dag. Van ons kant af moet ons net glo sodat ons kan hoor/shema. Sy
erfporsie kom na die wat getrou wandel in Sy Woord. Die strewe na heiligheid rus op die
dade van gehoorsaamheid. Die woorde wat gespreek was in Exodus 6:6-8 eggo na die profeet
Esegiel nadat Israel hul geloof met God/Elohiem verbreek het. Dus is die profesie nogsteeds
toepaslik en besit dieselfde verlossings eienskappe soos vir Moses eeue vroeër.
Ezekiel 36:24-31 (‘n Profesie aan die Berge van Israel)” En Ek sal julle uit die nasies
gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land
bring. Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul
onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee
en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees
wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal
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