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125.
Verskillende geloof sieninge
YAHUSHA se kinders:
Gesalfde.(Messiahs)
Gebore uit die maagd Miriam.
Sterf aan die folterpaal vir die
volk se wetsoortreding.
Staan op die derde dag uit die
dode. Vaar op na die hemele.
Sit aan die regterhand van VADER.
Kom terug op die wolke.
Kom heers as Koning.
Gee ons oor aan Sy / ons VADER.

Skrifte 1933/53

Dit is die geskiedenis boek van Israel
Bevat Gebooie, Wet en Verordinering
Voorspellings deur die Profete oor
waarheid van YHUH as YAHUSHA.
Waarheid oor VADER en Seun YHUH
Dit bevat die geskiedenis en toekoms
van die 12 stamme. Dit waarsku jou oor
satan.

Redding of Lossing

Hiernamaals

Dat daar slegs Lossing is in
YAHUSHA
Dat Hy slegs gekom het vir die
Israeliete
Redding kom na inkering en
bekering

1000 jaar vrede met YHUH as Koning
Na 1000 jaar sal (tweede)dode opstaan
en staan voor die regterstoel tot oordeel
voor YHUH
YHUH gee Sy kinders oor aan VADER

Mormone:
Messias.
Jesus is die seun van god Adam
en Maria. Hy is nie ontvang van
die Heilige Gees nie.
Wanneer Hy terugkom gaan hy
twee stede op rug as hoofkwartiere,
Jerusalem en Missouri (VSA)waar
Hy vanaf sal regeer
Redding of Lossing
Met uitwerking en samewerking
van Mormoonse ordinansie en
wette.
Die doop is die vergiffenis van
sonde. Daar is ook die doop vir
die afgestorwenes.

Skrifte
Dat die Bybel Elohim se woord is en
direk aanpas by die boek van
Mormone.
Die Bybel nie te ernstig opgevat moet
word nie, maar wel die boek van die
Mormone.
Hiernamaals
Onverganklikheid van die mens.
Die Mormone wat verewig in‘n
huwelik gaan sal ‘n gods – kap
ontvang. Hulle sal kinders verwek in
ewigheid. Dat daar ‘n tweede kans is vir
die reeds gestorwene sondaar is, maar
die seuns van die verderf sal ly in die
ewige hel.

126.
Rooms Katoliek:
Messias.

Skrifte

Glo in die Godheid van Messias
Glo deur Sy voortreflikheid,
opofferings en Liefde is die weg
oop van aarde na die hemel.
Maria amper groter is as Messiahs
in geregtigheid en verbondenheid
tot die regte Messias kom.

Dat die Bybel “God” se woord is,
maar moet so geïnterpreteer word
dat die Katolieke kerk bevoordeel
word. Die Bybel is ‘n donker
(onverstaanbare) boek vir die
meeste Katolieke en so ook vir die
wêreld.

Redding of Lossing

Hiernamaals

Oorspronklike sonde is weggewas
Almal wat sterf gaan na ‘n plek van
in die water doop. Redding is die
strafgerig, maar die lengte van straf
onderhouding van die Sakramente varieer. Die getroues wat gesterf het
van die Roomse kerk. Geen direkte sal vir ewig super kragte ontvang.
kontak met “God”, maar slegs
Die demone, ongedoopte lede en die
deur ‘n priester, kerk, Maria of
sondaars is sal vir ewig gestraf word.
apostels. Almal buite die Katolieke
sakramente en leerstellings is verlore.
Jehova getuienisse:
Messias.

Skrifte

Glo nie die Godheid van Messias
nie. Dat Sy menslikheid gesterf het
aan ‘n kruis en nie opgestaan het
nie. Niemand weet wat van Sy
liggaam geword het nie. Hy was
slegs ‘n engel en ‘n boodskapper
van VADER en nie VADER se Seun
nie.
Redding of Lossing

Hulle lees die Skrif en memoriseer
dit soos hulle dit wil verstaan. Jy mag
nie die Skrifte letterlik opvat nie.
Jy moet die Russell’s wat die nuwe
wêreld vertaling is saam lees om die
Skrifte te verstaan.

Dis ‘n nabootsing van Messias as
getuie tot VADER. Niemand weet
niks van reinheid nie.Die redding
kom van werke nie van geloof.
Redding en Lossing is slegs vir die
gelowige getuienisse.

Dood is net die vernieling en opbreek
van die liggaam dat reïnkarnasie kan
plaasvind. Met Messiahs se tweede
koms sal die dode ‘n tweede kans kry.
Die wat nie weer inkarneer nie sal
net ophou bestaan.Daar is geen hel of
plek van ewige straf nie.Daar sal net
144.000 getuienisse in die hemel
wees en die ander sal op die aarde wees.

Hiernamaals

Christelike Wetenskaplikes:
Messiahs.
Glo nie die Godheid van Messiahs
nie. Messiahs is net ‘n geestelike
gedagte. Glo nie in die geboorte uit
die maagd Miriam nie. Die
skynbare dood van Messiahs is ‘n
misverstand. Glo nie die tweede
koms van Messiahs nie, dis net ‘n
vooraf gedagte van Elohim in
Christen wetenskap. Messiahs is
slegs ‘n wegwyser.

Skrifte
Groot respek vir die Bybel, maar
ontken die leerstellings, die finaliteit
en sy evangelie.
Die Bybel is ontoereikend as jy nie
Mev.Eddy’s Wetenskap en
Gesondheid saam lees nie.

Redding of Lossing
Hiernamaals
Die mens is te eenvoudig om te
Dood is ‘n illusie, want dit bestaan
sondig, want sonde is denkbeeldig,
nie.Geografies is daar geen hel en
dwaling, illusie van ‘n sterflike geen hemel, dit is net ‘n gedagte.
gedagte. Redding is ‘n demon
Hemel gee ‘n harmoniese
– steuring van die onwaarheid van
situasie.Hel gee ‘n sterf gedagte,
sonde. Geen lossing deur ‘n Redder misgissing, selfverwyt en self
is nodig, want sonde is tot niet deur
vernieling.
die demonstrasie van sy fout. Geen
verlossende krag of doel in die
foltering van Messiahs nie.
Die mens kan homself vrymaak deur die oefeninge van geestelike wetenskap.
Sewedaags Adventiste:
Messiahs.
YAHUSHA is gebore met ‘n
sondige natuur. Ontken die
volbringing van Messiahs se werke
op die kruis dood; Hy het eers in
die allerheiligste in gegaan in 1844.
Messiahs is op pad aarde toe en gou.

Skrifte
Dat die Bybel “God” se woord is wat
ook Mev. White’s se geskrifte inspireer
en dat dit ook saam met haar werke
gelees moet word om die Bybel te
verstaan. Dat Mev.White’s
‘n boodskapper van “God” is om die
Bybel te open vir mense van dié era.

Redding of Lossing
Geen mens mag sê hy’s gered nie,
want niemand weet dit nie; en sal
eers weet met die koms van Messiahs.
Messiahs werp sonde op Satan,
waarvan hy eendag dit saam met hom
hel toe dra. Geen reiniging van die
menslike hart is nodig nie; Messiahs
reinig die innerlike heiligdom,
van die hemel, vanaf 1844

Hiernamaals
Alle siele slaap in die doderyk met geen
bewussyn.Die wat op die dag van oordeel
geregverdig gevind word sal onsterflik
– heid ontvang. Die skuldiges sal gehele
vernietiging ontvang.M.a.w.Geen
bestaan.
Die hel sal ook saam met die skuldiges
vergaan en nie meer bestaan nie.

128.
Nou ja toe, so kan ons aangaan oor die wêreldse gelowe, maar oor die Bybel
self:
Eerstens: Daar is + - 4200 verskillende gelowe;
Tweedens: Agt weergawes van die Bybel({1}Septuagint – 250 jaar nM,
{2} Vulgate – 400 jaar nM, {3} Luther Duits – 1534 jaar nM, {4}King James
Version – 1611 jaar nM, {5} Revised Standard Version – 1952 jaar nM, {6}
New International Version – 1960 & 70’s jaar nM, {7} Jerusalem Bible –
1966 jaar nM, {8} New Revised Standard Version – 1990 jaar nM);
Derdens: Die Bybel is reeds oor vertaal in 518 verskillende gelowe waarvan
daar nog vertaal moet word, want daar is + - 2798 tale uit 6877 tale wat
gedeeltelik Bybels het;
Vierdens: Die Bybel word gebruik in 38 000 verskillende denominasies;
Ons hier in Suid Afrika het ons begin in die vroeë 1600 met die Hollandse
Statis Bybel en oorgegaan in 1933 na die eerste Bybel in Afrikaans. Die 1933
is hersien in 1953 waarvan die hersiende Bybel ‘n vlak van groot verwarring
en daling in gegaan het met die druk en sodanige hersiende een wat uit
gekom het in 1983. Ons gaan binnekort ‘n nuwe Bybel op die rakke en kerke
kry wat ‘n skok vir baie gaan wees.
Kom ons kom tot konklusie oor die “Bybel” as ‘n sodanige ‘geloof boek’.
Om te kan glo wat in die Bybel staan moet ons die begrip “geloof” verstaan.
Geloof wat uit die Skrif “Bybel” verkondig word tot alle denominasies, alle
volk mens en taal op aarde is vals, hoekom?
Geloof of gelowe het ‘n vaste punt van ontstaan. Hulle moet ‘n vaste vertroue
op hulle god hê. Hulle moet ‘n seker dienste aan hulle geloof (god) lewer.
Ieder en elk van die gelowe glo dat hulle geloof reg is en dus gaan die ander
‘hel’ toe. Daar bestaan nie respek tussen mekaar se gelowe nie(wat reg is)en
dus sal daar altyd konflik wees tussen verskillende gelowe. Ieder en elk van
die gelowe het ‘n belydenis oor hulle siening en so het hulle sekere geloof
wette wat gehandhaaf moet word. Ek wil amper sê dat 100% van die gelowe
aangeneem(aanneming) word m.a.w die geloof word aangeneem en verlaat,
want dit is ‘n los aanbidding soos baie kerke doen. Geloof beteken vaste
vertroue ens.
Kom ons vat ‘n kort oorsig van die Skrif “Bybel”
Ons begin met die skepping wat kortliks in Genesis vir ons beskryf was wat
dadelik oorgaan na Adam en sy nageslag. Dan gaan ons oor na die
oorstroming van die aarde en Noag(wat Adam en nageslag was)met sy
mense(Biologiese nageslag, dus almal Adamiete). Ons lees in kort verder oor
Abraham en sy nageslag nl: Isak en Jakob. Direk na Jakob lees ons van
Jakob se seuns en wat hulle gedoen het en hoe hulle in Egipte, beland het en
daar is Genesis deur gelees.

129.
Nou gaan ons verder met Exodus waarvan ons dan verder lees waar die
nageslag van Jakob uit Egipte uittrek en wat hulle gedoen het in die woestyn.
Met hulle woestyn wandelinge en intog van die nuwe land lees ons vanaf
Exodus tot Deuteronomium van die moets en moenies oor die Jakobs
kinders. Van af Josua tot 2 Samuel lees ons van die rigter tydperk waar die
nageslag van Jakob hulleself gerug het. Direk daarna vanaf 2 Konings tot
Hooglied van Salomo lees ons waar die Jakobs kinders ‘n koning uit hul eie
mense gekies het en toe regeer geword was onder daardie uitverkore koning.
Vanaf Jesaja tot Eségiël is waar die Uitverkore Jakobs kinders (uitverkore
volk) gewaarsku word om te doen wat hulle hemelse VADER behaag. In
Daniël was die kinders van Jakob in ballingskap. Die ander boeke(saam met
Jes,Jer en Dan)wat volg is kleiner profete wat profeteer oor die toekomstige
dinge wat gaan gebeur met die kinders van Jakob(Jakob se nuwe naam
‘Israel’ dus Israeliete).
Die sodanige “Nuwe Testament” gaan presies soos die “Ou Testament” oor
die nageslag van die kinders van Jakob. YAHUSHA(die uitverkore van
VADER) word gebore in die biologiese bloed van die Juda stam(een van
Jakob se seuns). Die eerste vier Evangelie boeke nl: Matthéüs, Markus,
Lukas en Johannes was YAHUSHA net besig onder die Jakobs kinders. Sy
woorde was: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel”
Dus is YAHUSHA gestuur na die kinders van Jakob die biologiese bloedlyn
van Adam, Abraham, Isak, Jakob, Dawid tot op Josef die man van Miriam
die vrou wat VADER uitverkies het dat YAHUSHA ‘n normale geboorte kon
ontvang in daardie bloedlyn van Juda.
Die ander boeke van Paulus is relevant, want dit verwar baie en daarom moet
dit in versigtig gelees word, want self Petrus waarsku die leser in 2 Pet.3:15,16.
Die afsluit van die Skrifte (Bybel wat beteken ‘n biblioteek van boeke) wat
openbaring aan betref is ‘n samevatting van ‘n klomp profetiese
waarskuwings wat gevind word is Jes, Jer, Dan, ens waar YHUH die
uitverkore (m.a.w Jakob se kinders) waarsku wat gebeur het, en tans op
daardie stadium gebeur, en so ook wat in die vere toekoms gaan gebeur met
die kinders van Jakob.
Nou met die mond vol wat ek deur gegee het oor die Skrifte “Bybel” kom ons
nou agter dat dit alles gaan oor die geskiedenis van die gesin van Adam deur
tot en met YAHUSHA. Dus sit ons met ‘n ‘geskiedenis’ boek wat uit en uit
gaan oor die huis van Jakob.
Nou kom die logiese vrae soos: As dit alles gaan oor die seuns(kinders)van
Jakob hoe kan die Indiër, Japannees, Chinees, Kaffer of selfs die baster
aanspraak maak op die wit Adamitiese geskiedenis ? As die geloftes en
beloftes in die Skrif gaan dat dit net vir die kinders van Jakob is, hoe kan
hulle ewe skielik ingesluit word ? Gen.17:9; 21:12; 26:24; 28:4,13; Ex.32:13; Jos.24:3; 1
Kron.16:13; 2 Kron. 20:7; Ps.105:6; Jes.41:8; 45:4; 65:9; Jer.33:26; ens.

130.
Wat sê ander volke bo en behalwe die kinders van Jakob(Israeliete)oor die
verse soos:
Jes.41:8 Maar jy, Israel, My kneg, Jakob, wat Ek uitverkies het, nageslag van
Abraham, My vriend, 41:9 jy, wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde
en van sy uithoeke geroep het, en Ek het aan jou gesê: Jy is My kneg; jou het Ek
uitverkies en jou nie verwerp nie. 51:1 Luister na My, julle wat die geregtigheid
najaag, wat die HERE YHUH soek! Aanskou die rots waaruit julle gekap is en
die holte van die put waaruit julle gegrawe is. 51:2 Aanskou Abraham, julle
vader, en Sara, wat julle gebaar het; want as eenling het Ek hom geroep en
hom geseën en hom vermenigvuldig.
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.
Deut. 4:36 Uit die hemel het Hy jou Sy stem laat hoor om jou te onderrig; en
op die aarde het Hy jou Sy groot vuur laat sien, en jy het Sy woorde uit die
vuur gehoor. 4:37 En omdat Hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na
hulle uitverkies het, en Hy self jou deur Sy grote krag uit Egipte uitgelei het,
7:6 Want jy is ‘n volk heilig afgesonder aan die HERE YHUH jou God Skepper;
jou het die HERE YHUH jou God Skepper uitverkies om uit al die volke wat op
die aarde is, Sy eiendomsvolk te wees. 7:7 Die HERE YHUH het ‘n welgevalle
aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander
volke nie, want julle was die geringste van al die volke. 10:15 Maar net aan jou
vaders het die HERE YHUH ‘n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het
julle, hulle nageslag ná hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is. 14:2
Want jy is ‘n volk heilig afgesonder aan die HERE YHUH jou God Skepper, en
jou het die HERE YHUH uitverkies om Sy eiendomsvolk te wees uit al die volke
wat op die aarde is.
Eseg.20:5 en sê aan hulle: So spreek die Here HERE YHUH: Die dag toe Ek
Israel uitverkies het, het Ek My hand opgehef vir die geslag van die huis van
Jakob en My aan hulle bekend gemaak in Egipteland; ja, Ek het My hand vir
hulle opgehef en gesê: Ek is die HERE YHUH julle God Skepper.
Mark.13:20 En as die Here YHUH dié dae nie verkort het nie, sou geen vlees
gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes wat Hy uitverkies het, het
Hy dié dae verkort.
Tot afsluiting. Alle gelowe op aarde behoort nie aan die mens nie, maar deur
die wil van die mens. Die mens het dus ‘n keuse om dit aan te neem of dit te
ignoreer. Ons as die nageslag van Jakob kan nie so sê nie, want ons is gebore
as die uitverkore volk van YHUH. Of ons nou wil of nie, ons is die biologiese
bloedlyn van Jakob. Dit is soos ‘n pa met sy biologiese seun, die seun kan op
en af spring, maar kan nooit iets anders wees as die kind van sy pa nie, maar
as die kind ‘n peetpa het kan hy nooit sy peetpa se bloedlyn wees nie. Ons is
die biologiese bloedlyn waarvan dit beskrywe is in die Geskiedenis boek
(Bybel) wat die wêreld dink dat hulle deel daaruit maak. Niemand kan dit sê
behalwe die 12 seuns van Jakob nie.Dus kan dit nie van ons as die uitverkore
wegneem word nie.Dus sit ons nie met ‘n geloof boek nie, maar met ‘n Boek
wat saamgebind is(+-66 boeke)vir Jakobs se kinders. Halleluja!!

