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Die Skrifte is die geskiedenis boek van Israel.
Ek het altyd ‘n begeerte om my mede broer die pad te wys deur eksegese uit
die Skrifte. Ek weet dat daar verskillende interpretasies daaruit kan wees,
maar inderwaarheid is daar net twee boodskappe in enige gedeelte van die
Skrif; soos bv.: die barmhartige Samaritaan wat of die verskillende volke kan
uitwys of dat YAHUSHA die Samaritaan kan wees of “Eer jou vader en jou
moeder”, wat jou fisiese vader en moeder kan wees of jou hemelse VADER en
jou mede broer (volk). Nou, die doel waarom ons die Skrifte ondersoek is om
antwoorde op ons vrae te kry, verbly ons onsself sodat ons voel om dit vir die
volgende te vertel soos die man in die Skrifte wat sy skaap gevind het of die
vrou wat die penning gekry het.
Ja, nou sit ons ongelukkig met baie interpretasies wat baie slimmes gebruik
om die nuuskieriges (belangstellende) te vang.
Ons sit nou met allerhande groepe en volkere wat dink dat die Skrifte wat
ons lees aan hulle behoort, maar onwetend van hulle is dit dat die Skrifte ‘n
geskiedenis boek is van die uitverkore bloedlyn! Al doen hulle wat hulle wil,
kan hulle nie in die bloedlyn van die uitverkore inkom nie. Baie wil die
bloedlyn vergeestelik sodat ander rasse (kleure) kan inkom, maar wat sê
hulle van die verse: Gen. 2:23; Been van my been en vlees van my vlees
24:3,4; geen vrou onder ander volke nie 43:32; ons eet nie saam nie 46:34;
ons is afgesonderde boere Ex. 2:11-13; Israeliete is bloedbroers 11:7; Lev.
20:26; ons is afgesonder Num 23:9.; ons reken ons nie tot ander nasies nie
25:1-18; dood tree in as ons verbaster Deut. 7:1- 6; geen ander volk mag saam
met ons woon of ondertrou nie 14:2; ons as eiendoms volk 17:15; uit ons volk
moet ons geheers word 23:2-6; geen ander volk in ons vergaderinge nie
32:8,9; ons is YHUH se afgemerkte erfdeel Jos. 23:11-13. Geen vermenging
nie 2 Sam. 7:23,24; ons is ewig bevestig as dié uitverkore 1 Kon. 8:53;
afgesonder uit al die ander volke Esra. 4:3; andere mag nie saam met ons
bou nie 9:12; ons mag nie hulle vrede en geluk soek nie 10:2-12; ons moet
die basters onder ons wegstuur Neh. 2:20; andere het geen reg op ons en
ons eie nie 10:1-31; biologiese bloedlyn wat die verseëldes is 13:1,3; geen
baster verewig in ons vergadering nie Job. 24:1-25; ons word altyd gepla
Ps. 135:4; Jakob (Israel) is uitverkies Jes. 1:29; ons bloos 20:4,5; jaag weg die
swart volkere 41:8-10; Abraham, Isak en Jakob is uitverkore 43:1; ons is by
die naam geroep 63:19; YHUH se Naam is oor ons uitgeroep 44:21-23;
onvergeetlik is ons by YHUH Jer. 2:14; ons sit aan tafel 13:23; ons lyk anders
as andere volkere Klaag. 1:10; andere steel van ons en vertrap die voorportaal
Eseg. 16:1-63; biologiese bloedlyn 28:24-26; die 12 stamme in verstrooiing
34:30,31.; ons stam van die mens (Adam) 37:21,22.; ons gaan weer versamel
word Amos. 3:2; ons die bekende volk Miga. 5:1-3;
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YAHUSHA is ons Broer en Heerser Sag. 14:21; afgesonderde vergadering
met geen ander volk teenwoordig Mal. 2:15; ons die geslag en afgesonder vir
YHUH Matt. 10:6; 15:24,26; 19:28; 25:32,34; Joh. 17:8,9.; Luk. 1:33,55,68;
16:8; 19:10; Hebr. 2:14,17. YAHUSHA praat van die 12 stamme.
Wat van velkleur, naaste en biologiese bloedlyn ? Gen. 35:11; Uit die
lendene van ons voorvaders is ons. 48:19; Nageslagte mag nie vermeng nie
Ex. 2:11-13; Ons is nie broers van ander volkere nie. 12:38; Basters was onder
die volk. 22:19; Lev. 18:23; 20:15,16; Num. 25:6-8; Deut. 7:1-4; 23:6 Geen
bloedvermenging. Rug. 9:7-15; Geen anders kleurige mag oor jou heers nie
Jer. 13:23; Ons lyk anders as ander volke. 31:27; Ons volk gaan grotendeels
verbaster word, maar daar sal ‘n oorblyfsel wees. Hos. 4:2; Verbastering.
Eseg. 23:18; As ons verbaster is ons verlore. 36:32; Ons kan bloos.
Dan. 2:43; Verbastering. Mal. 1:2,3; Onderskeid tussen volke. Matt. 7:6; Die
Skrifte geskiedenis net vir Israel. 3:7-9; Ons is Isak se seuns. 10:5,6; Ons is
beveel dat ons net met die 12 stamme moet werk. 15:26; Die uitwys van
ander volke. Luk. 10:25-37; Jou naaste is die een wat lyk soos jy. 22:29-30
Slegs die 12 stamme sit aan tafel. Joh. 1:1,14; YAHUSHA is in die bloedlyn
gebore. Matt.12:49; Ons is broers van YAHUSHA. 11:18. 2; Isak ons
voorvader.
Familie (Anderkant die riviere van Kus) Ex. 4:22; Ons as die
eersgeborene. Deut. 18:18; YAHUSHA gebore in die bloedlyn. 26:5; Ons
moet verklaar dat ons die bloedlyn wel is. 1 Kon. 18:31; Israel die familie .
Jes. 41:14; Ons Losser is YHUH. 51:1,2; Sara ons moeder. 54:5,6,13;
Biologiese kinders. 58:11,12 Slegs ons kan bou op ons voorvaderlike
puinhope, want ons is hulle nageslag. Jer. 2:14; Ons is nie ‘n bediende nie.
10:16; Israel (Jakob) is die stam enkelvoud en YHUH se erfenis. 23:6-8;
Slegs die wat in Egipte gewoon het, het die verstrooides geword. 33:25,26;
Slegs die nageslag van Abraham, Isak en Jakob is vasgestel. Eseg. 23:18;
YHUH gaan Hom weer oor die 2 susters ontferm. 45:8; Grondbesit volgens
stamme. Miga. 5:1-3; YHUH kom uit voortyd en skep vir Hom ‘n erfdeel.
Sef. 3:10 Ons in Suid Afrika is die verstrooide gemeente. Mal. 2:15; Ons as
uitverkore kom uit daardie een wat die Gees ontvang het. Matt. 25:34; Die
bevestiging van die ontvangs van die gees. Luk. 22:29,30; Die Skrifte slegs
vir Israel. Hebr. 2:14,17; Ons is saam met YHUH vlees en bloed deelagtig.
Uitverkiesing.
Deut. 4:37; Uitverkies. 7:6,7; Eiendomsvolk. 10:15; Welgevallig.
14:2; Afgesonder. Jes. 41:8,9; Nie verwerp. 45:11; Formeerder. Eseg. 20:5;
YHUH se bekendmaking. Mark. 13:20; Verkorting ten gunste van die
uitverkore. Joh. 15:19; nie van die wêreld nie. 1 Pet. 2:9; Koninklikes.
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Opdragte
Ex. 12:43; Geen uitlander mag Pasga eet nie. 31:13; Slegs Israel moet die
Sabbat hou. Lev. 3:17; 7:23,26; Slegs Israel mag géén vet en géén bloed eet
nie. Deut. 4:2; Slegs Israel moet die gebooie hou. 6:5-9; Slegs Israel moet
“hoor Israel”. 10:12. 2; Slegs Israel moet YHUH vrees. Ps.27:4,14; Slegs
Israel moet wag op YHUH. Spr. 4:23; Slegs Israel moet sy hart bewaar.
Jer. 1:7; 7:23; Slegs Israel moet luister na YHUH se stem. Eseg. 2:3; Slegs
Israel is die Mensekinders. 18:31,32; Slegs Israel kan oortreders wees.
44:9; Amos. 5:15; Slegs Israel weet wat sleg en goed is. Matt. 5:37,42; Slegs
Israel se woord moet sy eer wees. 6:6,9-13, 15; Slegs Israel moet die gebed
doen. 7:6-8; Slegs Israel moet die brood ontvang. 10:6-8,23; 15:24; Slegs
Israel is die verkore skape. 22:9,37-39; Slegs Israel moet die gebooie
onderhou. Mar. 16:15; Slegs Israel moet verkondiging doen onder mekaar.
Luk. 10:27; Slegs Israel moet die liefdes gebod doen. Hebr. 6:1,2; Slegs Israel
moet die doop en die handoplegging doen. 12:15; Slegs Israel is in die guns
van VADER. Jak. 2:8; Slegs ‘n volgende Israeliet is jou naaste. 1 Pet. 3:9;
4:11. 1 Joh. 2:3,4, 27; Slegs Israel is gesalf. Joh. 20:21; YAHUSHA stuur slegs
Sy uitverkore.
Haat van YHUH
Jes. 1:14; YHUH haat die maan feeste. 2 Kron. 19:2; Ps.139:21,22; YHUH
haat hulp aan ander volke. Joh. 15:18, 19,23; YHUH weet dat die wêreld
volke ons haat. Open. 2:15; YHUH Nikolaïete.
Dwaalleringe
Jes. 25:7; Julle wat dwaalleringe versprei en die uitverkore omsluier sal die
ewige dood nie vryspring nie. 56:11; Ander volke is gulsig en verskeur Israel.
Jer. 10:3,4; Kersfees. 44:7-10; Om te rook. 50.6; Ander volke.
Matt. 24:11,12,23,24; Mark. 13:21,22; 2 Pet. 2:1,2 Vals predikers.
Hebr. 13:9; Rond slingering.
Nou kom ‘n paar vrae na vore soos:
As Ismael en sy ma weggejaag was deur Sara, kan Ismael dan saam met Isak
erf? Mag Islamiete later weer terugkom en saam met die Saksers (Isak se
seuns) woon? Mag die nageslag van Isak, die god van Islam (Ismael)
respekteer en aanbid? Omrede hulle een pa gehad het, (was daar mos een
bloed) mag die twee se nageslagte ondertrou? As daar ‘n verbond opgerig is
tussen YHUH en Abram, oor Sara en Isak en sy nageslag, (wat beëdig was
deur middel van die sny van diere) mag Ismael agterna in daardie verbond
inkom? Moet die Ismaeliet en ander volke hulle besny tot herinnering van
die verbond tussen YHUH en Abraham (Sara, Isak en sy nageslag)?
Het Abram werklik gemeenskap met Hagar gehad? Hoekom staan dit in die
Skrif: “maar die een wat uit jou liggaam sal voorkom”? Dan beteken dit dat
net Isak uit Abram deur Sara sy eersgeborene moet wees en Ismael moes dus
‘n ander pa hê! (Gen. 15:4).
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Die olyfboom. Ons kry die mak en die wilde olyfboom. Israel ontvang die
naam groen olyfboom in Jer. 11:16 en verkeerdelik die eerste keer in Jes.
41:19 van ‘n wilde olyf in die Afrikaanse Skrif. Lees asb. die HNV of KJV
Skrifte en u sal sien dat die olyfboom wel in die wildernis geplant was! Die
wilde olyfboom gedagte (verwarring) kom deur Paulus in Rom. 11:17,24.
Nêrens in die Skrifte lees ons van ‘n natuurlike wilde olyf nie! Slegs van
groen olyf of klein olyf boompies.
Nou kan die spektrum uit verhouding geruk word nl.: YAHUSHA as die mak
Olyfboom en alle volke as die wilde lote, maar wat die eenvoudige nie kan
sien nie is dat daar word net van olyfbome gepraat, m.a.w. YAHUSHA en Sy
bloedlyn op aarde! “nee sê die Messiaanse Jode en die wêreld saam: Ismael
en Isak is nou saam, want hulle is nou een in YAHUSHA” Asb., uitverkore
sien satan’s poot in die verlyding! Ismael is weggejaag, 10 volke moes met die
banvloek getref geword het om plek te maak vir die Israeliete. YAHUSHA sê:
“ dat die Brood net vir Sy kinders is en nie vir die honde nie”, moenie die
pêrels (boodskap) vir die varke (ander volke) gooi nie, addergeslag
(messiaanse Jode en Jode) julle gaan veroordeel word.
Dink net gou aan wat die messiaanse adders en die Jode wat nou hulself
toevoeg; Hulle is die uitverkore (mak olyf) en die res van die wêreld is nou
die adders of diere. As jy jou nou soet gedra sal hulle toelaat dat jy nou in
hulle ingeënt mag word, maar as jy nou weer stout word, dan gaan hulle jou
weer afkap en in die poel van vuur werp.
As die Jode nou sodanig die Juda stam moet wees, waar is Benjamin sin
dan? YHUH het die volk in 2 gedeel nl: aan die eenkant en die 10 stamme
(huis van Israel) aan die anderkant, weg van mekaar Juda en Benjamin as 2
stamme (huis van Juda). As u mooi lees in Jak. 1:1 staan daar geskryf: “aan
die 12 stamme in verstrooiing”, m.a.w. in die gebied wat die 12 stamme
gewoon het, woon vreemde volke nou (tot straf is Israel verstrooi oor die
aarde) maar die wat wel daar was, was ‘n oorblyfsel om die Woord van
YHUH tot vervulling te laat kom. YAHUSHA het duidelik gesê honde (ander
volke) het Hom omsingel. Gou sê die Jode ja, maar ons het Hom nie gedood
nie, maar wel die Romeine. Eerste plek wie het geskree “kruisig (folter /
pinig / martel) Hom”? Wie het Hom veroordeel? Van wie het Judas die
omkoopgeld ontvang?
Hoekom lyk die Jode nie soos die ander broers nie? Hoekom het almal (ek
praat nie van basters nie) swart hare en swart oë? Hoekom het die Jode altyd
by die Israel broers (Jakob se seuns) blyplek gaan soek, (waarvan hulle elk
geval oral uitgeskop was) is dit nie omdat hulle die bevel gekry het wat in
Gen. 3.14 staan nie? Hoekom wil hulle die wêreld regeer, waarvan ons in die
Skrif lees dat elke stam sy afgemerkte erfdeel gekry het?
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In die Skrifte lees ons toe die volk van YHUH in 2 verdeel was, was die 10
stamme (huis van Israel) uit hulle gebied weggeruk en hulle het tussen die
heidense volke (Asië) gaan woon.
Die heidene het in hulle woongebied ingetrek (Samaria) en hul gode saam
met hulle gebring en aanbid. Hulle is toe deur leeus aangeval en deur die
aanhoudende pla van die leeus het hulle na die heerser toe gegaan om hulp.
Hulle is toe gehelp deur ‘n profeet van YHUH [op YHUH se bevel natuurlik].
Wat nou skrikwekkend en duidelik uitstaan is dat jy die Jode daarin kan raak
lees. 2 Kon. 17:30 “die manne van Babel het Sukkot-benot gemaak”. Vier die
Jode dan nie die hutte fees in Sukkot-benot nie, m.a.w. hulle geskiedenis lê
in Babel (Nimrod/satan) en nie in die Skrif geskiedenis waarvan Abraham,
Isak en Jakob ons voorvaders is nie. [Deur Eva was Adam se nageslag, so ook
deur Eva was satan se nageslag; die Jode].
Daarom moet ek attent daarop maak dat die Skrifte is die Geskiedenisboek
van die uitverkore bloedlyn. Waarom die ondersoeke in die Skrifte? Om jou
voorvaderlike doen en late na te speur; om te doen nes hulle, om te aanbid
nes hulle en om agter te kom wie ons werklik is!
Net ‘n kort verduideliking van ons geskiedenis.
VADER gee YHUH SY Seun toestemming om ‘n Tuin vir Sy Eden te skep.
YHUH skep die Hemel en Aarde, waarvan uit die hemel Sy heerskappy kom.
Satan wat deel was van YHUH se skeppinge hou hom slim en verly Eva.
[ons voorouer]. Sy verwag satan se kind Kain, maar ook Abel [Adam se
seun] satan word ewiglik gestraf, waarvan die hel sy voorland is. Adam ons
voorvader wat gereflekteer word deur YAHUSHA (YHUH–SHA ) in Luk.
3:23–38, wat gebukkend onder satan sal gaan vir ‘n lang tyd. Die Adamiete
sal wel weer wakker word en agterkom dat hulle die kop is en nie die stert
nie. YHUH roep Abram en neem hom weg uit sy tydgenote. Belofte ontvang
hy deur sy seun Isak as die uitverkore uit al die ander volke. Isak deur Jakob
met sy 12 seuns ontvang die belofte van YHUH uit Jakob se mond in Gen.49
Dit eers daar gelaat.
Uitverkore geslag van YHUH; Net ons kan die blou glans uitstraal, die wat in
besit is van VADER se Gees, en die wêreld is jaloers op ons. Daarom die
uitmoording van ons volk regoor die aarde.
Sterkte en seën

