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Uit een bloed en dissipelskap
YAHUSHA se geboorte het beteken dat die tyd van lossing vir Sy volk uit die
Wetsoortredings mag vervul moet word. Mat.1:21. Hy moes eers die
Israeliete leer hoe die lossing werk met Sy besoek. Luk.1:68 Met Sy koms het
Hy nie die Wet of die profete kom ontbind nie maar kom vervul. Mat.5:17.
Daar word wel gewaarsku teen die valse en misleiding van sekere profete!
Mat.24:11. Hy het ‘n opdrag ontvang om na die verlore skape van Israel toe
te gaan. Mat.15:24. Israel moet geleer word van hulle redding werk en wat
alles nodig is om dit te beërwe. Luk.1:77. Om kind te wees is baie belangrik
en om kennis te dra van reg en verkeerd. Luk.10:26. Ons as kinders moet
VADER uit ons hele hart, siel, krag en verstand liefhê. Ons moet ook
dieselfde doen met ons naaste, want hy is soos onsself. Luk.10:27. Wat baie
belangrik is, is om te weet wie jou naaste is. Naaste beteken die een wat lyk
soos jy; nie die priester of die Leviet het soos die Samaritaan gelyk nie.
Luk.10:36. As jy na jou familie stamboom terugkyk, sien jy anderskleurige
mense ook? Net suiwer bloed lyn kan die geslag op voortbou. Toe YHUH
vanaf Adam die bloedlyn getrek het deur Abraham, Isak, Jakob het Hy aan
Moses bevestig dat daar vir hulle ‘n land van melk en heuning voorlê.
(Kanaän). Die ander volkere het toe reeds hulle lande gehad behalwe die
Israeliete. Daar is ‘n plek vir elke stam gevind en grense is gelê; dit moes net
gevat word soos YHUH dit beveel het. Soos ons weet het hulle nie geluister
nie en is gestraf en toe is hulle oor die hele wêreld verdeel (al twaalf die
stamme in verstrooiing Jak.1:1). So, ons as die verjaagdes, tussen die
heidene wat oor die hele wêreld verdeel is as die een bloed nasies. YHUH se
uitverkorenes is vanaf Adam deur Eva (YAHUSHA se geboorte) en verder.
Soos ons weet haat VADER verbastering! Om te sien uit watter geslag ons uit
kom is gou om te onderskei tussen die wêreldse of van die Lig se kinders.
Luk.16:8. Ons wat nog nooit van die wêreld se kinders was nie, daarom hulle
haat oor ons, want dié Gesalfde het vir ons gebid, wat Sy eiendoms volk is
wat deur VADER aan Hom geskenk is. Joh.17:9. YAHUSHA was bly oor die
ontvangs en ook toe VADER die verborge dinge geopenbaar het wat eerste
aan kindertjies gegaan het (Ons is die kindertjies). Luk.10:21.YAHUSHA het
op Sy beurt die verborge dinge aan ons geopenbaar en so sal ons
verborgenhede ook geopenbaar word. Wat baie belangrik is, is om die
gebooie te ken sodat dit op die hart geskryf kan word. Mat.19:17. Onthou dit
wat julle hoor, ondersoek dit met geloof en daar sal vir julle openbaringe
wees. Mark.4:24. Pasop moenie dwaal deur (Hoereer) na verskillende kerke
toe te gaan, met julle ondersoeke nie, maar leer en ken die skrif en besef
VADER is jou krag. Mat.22:29. Die misleiding lê om elke hoek en draai, so
wees bedag! Mat.24:4. Vra VADER om jou verstand te open sodat jy kan
definieer in die skrif; tussen volkere, (velkleur) naaste, bloed suiwerheid en
Jodedom. Luk.24:45. Moenie wat rein is aan die honde gee nie, m.a.w.
VADER se rein Skrifte en Wette.

92.
Mat.7:6. Moenie jou kinders se brood (Woord verkondiging) vir die honde
gooi nie. Mat.15:26.Daar is nie fout as hulle ten dele van jou weë wil leer om
jou te respekteer nie. Mat.15:27. Besef wanneer daar voedsel aan jou uit
gedeel word en ontvang dit, want die tyd is reg (min tyd). Mat.24:45.Ons
voorouers is genooi na die maal, maar soos ons kan lees in die Skrif is hulle
deur hulle hardkoppigheid verdeel in twee groepe en verstrooi oor die wêreld
na al die windrigtings, daarom is daar gegaan na die kruispaaie vir die
uitnodiging (verkondiging). Mat.22:9. Die Jode siening (nie Israeliete/ slang
saad) moet reggestel word dat YAHUSHA gepraat het van die verstrooide 10
stamme of die verheidens Israeliete (Sy volk). Joh.7:35 So is daar die
opdragte gegee om te gaan na die verjaagde stamme, (Israeliete) want op
daardie stadium nie teenwoordig was nie, maar net die Juda en Benjamin
stamme (al 12 stamme behoort aan YHUH). Hand.10:36. Die leëring van
YAHUSHA het die twee stamme laat besef van hulle verheidens broers (10
stamme) en wat ook tot bekering gelei moet word . Hand.11:18. Net in kort
wat beteken bekeer? Terugkeer na YHUH of omdraai, en nou kyk jy na jou
Losser. Die ander volke (Geel, Bruin of swart) kan mos nie terugkeer na iets
wat hy nie gewees het nie of gehad het nie! Die begeerte was die heeltyd in
die harte van die verheidens Israeliete, al was hulle tussen ander volkere
verdeel. Ons praat nou van 400 jaar plus, en so was daar die soeke. Hulle het
nie meer die Wet geken nie en daardeur vir hulleself wette geskep vir
dissipline. Deur jou self te dissiplineer wek jy ‘n gewete en beteken dat eie
wette nagekom moet word (dis voor hulle die regte Wet ontvang het). So het
die verlange na die regte gekom in elke hart en die regverdige soektog na ons
Losser. Onthou as die begeerte in jou gekom het en jy het tot bekering
(omgedraai) gekom, dan moet die geboorte van bo plaasvind sodat jy gebore
kan word uit VADER se hand. Gaan dan na jou mense toe wat lyk en dink
soos jy (broer, suster, familie en ander blankes). Mat.10:5; 19:28 Leer die
Name (H*re moet wees YHUH; J*sus moet wees YAHUSHA; Christus moet
wees Gesalfde ; Anti = In die plek van. Onthou YHUH se Naam staan
definitief nie bokant ‘n toilet deur nie, DAMES/H*RE nie). Alles bly in
bewaring tot ons daarna vra en YAHUSHA sal dit openbaar. John.17:6.
Wees jaloers op jou VADER want Hy is op jou jaloers. Kyk ook na jou
volksgenote want ons het alle hulp en gebede nodig!Gen.35:11; 48:19. Ex.2:11-13;
12:38; 19:16-18; 22:19. Lev.18:23; 20:15,16. Num.25:6-8. Deut.7:1-4; 23:6. Rig.9:715. Jes.45:11. Jer.13:23; 31:27. Hos.4:2. Eseg.23:18; 36:32. Dan.2:43. Mal.1:2,3.
Matt.7:6; 3:7-9; 10:5,6; 15:26. Luk.10:25-37; 22:29-30. Joh.1:1,14; 17:6.
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