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2.
Israeliet of Saksers
Kom ons kyk na ‘n saak wat min mense oor besin. Ons almal weet waar die
“Israel” naam vandaan kom en so ook die Saksers, maar weet jy werklik wat
dit behels as uitkenning?
Ek begin by die naam Israel wat Jakob ontvang het toe hy in ‘n stoeigeveg
was met ‘n Boodskapper (YAHUSHA).
Gen. 32:24-28 .. Jakob het alleen agtergebly, en ‘n Man het met hom
geworstel tot dagbreek.:25 En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie,
slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak
het in die worsteling met Hom.:26 Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag
het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my
seën. :27 En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob. :28
Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy
het geworstel met God Skepper en met die mense en het oorwin. In Engels:
Gen 32:28 And he said,559 Thy name8034 shall be called559 no3808 more5750
Jacob,3290 but3588, 518 Israel:3478 for3588 as a prince hast thou power8280
with5973 God Creator430 and with5973 men,376 and hast prevailed.3201
Hierdie verse aanhalings kan ons baie oor gesels weens die vertaaldefoute,
maar wat vir my die belangrikste is lê in vers 28; Ek haal aan: Jy sal nie
meer “Jakob” genoem word nie, maar “Israel”. Ons kyk in kort oor die
naam “Jakob” In Gen. 25:26 lees ons: En daarna is sy broer gebore, terwyl
sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob
genoem. Dus beteken “Jakob” om aan die hakskeen van te hou. Sommige
naamontleders reken ook dat ‘Jakob’ “Mag VADER Beskerm” beteken. Wat
ook interessant is, is vasgevang in Gen. 3:15 wat dieselfde betekenis deurgee
nl.: En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en
haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.
Hier lees ons van die vyandskap tussen Eva en Ha satan en waar Ha satan
die “kop” van die Adamiet vermorsel (‘vermorsel’ beteken dat Ha satan die
heerskappy wat Adam gehad het wel ontvang het, en soos ons weet
daarmee ‘mors’). Die Adamiet se vertroosting lê in “jy sal hom in die
hakskeen byt” (soos by Jakob en Esou). Dit beteken dat die Adamiet die
heerskappy wat hy gehad het in die tuin van Eden sal agterkom dat
heerskappy aan hom behoort en dit weer sal terug eis / neem (wanneer dit
YHUH behaag).

3.
Nou hier worstel Jakob met ‘YAHUSHA’ om wat te ontvang? Bo en behalwe
die seën is dit die heerskappy wat die Adamiet verloor het in die tuin. Dus
moet ons die worsteling tussen Jakob en die Boodskapper verstaan sodat
ons ‘n lering daaruit kan ontvang.
As ons die woord “worsteling” lees dink ons dadelik aan stoei / geveg tussen
Jakob en die Boodskapper (wat YAHUSHA moet wees). Ek het die woord
“worsteling” ondersoek. Bo kan ons sien daar is ‘n verskil tussen die
Afrikaanse Skrif (1933) en die Engelse Skrif (K.J. 1611). Ek haal aan.: want
jy het geworstel met God Skepper en met die mense en het oorwin. In
Engels Skrif: for3588 as a prince hast thou power8280 with5973 God430 Creator
and with5973 men,376 and hast prevailed.3201 Let op dat die woord “geworstel”
nie in die K.J. staan nie, maar “ soos ‘n prins het jy die krag / heerskappy”.
Die woord “worstel” lyk so  ויאבקen die Strong’s nommer is H80 wat stof of
poeier beteken. H79 het wat ook vir dieselfde woord gebruik word beteken
wel stoei. Wat meer sin sal maak is dat Jakob met YHUH geredetwis het met
woorde. Bo in die K.J. word uitgewys dat Jakob ‘n wyse man was wat soos ‘n
prins met woorde kon redeneer. (1) Hy wou die gesprek tussen hom en
YHUH nie laat vaar. (2) Hy het YHUH aangeklewe dat YHUH hom nie mag
verlaat totdat YHUH hom sou seën. (3) Dat die woorde van YHUH weer in
werking kan tree wat Hy gespreek het in die tuin van Eden “en jy sal hom in
die hakskeen byt”.
Met die verwysings kan ons nou beter verstaan wat en waaroor die
“worsteling” was tussen Jakob en YHUH. Jakob het geweet dat hy moet
smeek en pleit dat herstel moes plaasvind vir hom en sy nageslag. Baie dink
dat Jakob met YHUH gestoei het en dat hy die wenner was in die geveg wat
ver van die waarheid is. YHUH het Jakob se redetwis aangehoor en Jakob
aangesien en toegegee aan sy versoek en hom daarna geseën. Na die seën het
hy ‘n nuwe naam ontvang wat “Israel” heet. Die naam Israel het soos baie
ander name “in die vertaalde wêreld” in verskillende rigtings gegaan soos:
“Triomfantlik met Skepper” “Wie met Skepper heers” “Om te heers” “Sterk
te wees” “Gesag oor te hê” “Skepper se regter” “Die prins van Skepper” “Die
een wat met Skepper geveg/ gesukkel het. Dus het Jakob die hakskeen gryper
“triomfantlik” opgetree met Skepper YHUH vir sy nageslag om te kan heers
en om ‘n prinse van Skepper te kan wees. Dit is toegestaan en die seën het
begin toetree tot Jakob / Israel. Ons weet dat die volk wel ‘n geseënde volk was
tot en met hulle YHUH verwerp het as Koning en ‘n aardse koning gesoek het
soos die heidenvolke rondom hulle. Die seuns van Israel was later verstrooi
oor die aarde en steeds die seën geniet waaroor Jakob gepleit het by YHUH.

4.
Ek gaan nou oor na die naam “Saksers” (Die Saksers naam is ‘n stewige
studie op sig self, maar ek gaan net hooftrekke aanhaal tot insig). Die
twaalf seuns van Jakob / Israel het oor die jare apart vermeerder en later as
12 stamme bekend geword onder die selfde name wat Jakob hulle voorouer
hulle in gedoop het. Die 12 seuns het verhuis na Egipte waar hulle na 430
jaar baie vermeerder het. Met die uittog uit Egipte het Moses orde onder die
kinders van Jakob / Israel gestig. Hy het hulle afsonderlik as 12 stamme
hanteer en die stamme was tevrede daarmee. Toe die volk in die
beloofdeland Kanaän intrek was hulle as geheel deur Rigters gerug. Na ‘n
klompie jare was hulle nie meer tevrede met die rigters nie en wou ‘n koning
oor hulle hê soos die heidenvolke oor hulle het. ‘n Klompie konings het
gekom en gegaan tot dat daar ‘n groot skeuring / skeiding gekom het tussen
die kinders van Israel. Die volk is in twee verdeel waarvan die een deel
bekend geword het as die huis van Juda (twee seuns) en die ander die huis
van Israel (10 seuns). Vir ‘n tyd het die twee huise langsmekaar bly woon tot
en met die huis van Israel in ballingskap weggevoer was na die heidenvolke.
Die huis van Israel was ook die huis wat YHUH geskei het wat deel van Sy
uitverkore volk was. Die huis van Juda het ‘n paar jaar na die wegvoer van
die huis van Israel ook in ballingskap na Babel gegaan. Hulle het na 70 jaar
weer terug gegaan na hulle ou woongebied, maar na ‘n klompiejare daarna
het die oorblywende huis van Juda ook dieselfde pad as hulle broers geloop
om weggevoer te word tussen die heidenvolke.
Nou hier begin die verskillende stamme (broers) wat tussen die heidenvolke
gewoon het met hul afgesonderde lewensbestaan en gevegte tot voortbestaan.
Die broers het nuwe familiename ontvang waar hulle ook al gebly het. Hulle
was onder andere bekend as die Germaanse stamme. Daar was die “Ou
Sakse” in die hedendaagse Duitse gebied; Daar was vier prominente groepe
soos die Jutse, Angles, Saksers en die Frisius; Daar was later Franke,
Bataviane en die Huns. Al die groepe was broers soos ek dit genoem het bo,
maar tog in ‘n maat strydend met mekaar. Die een het wel die ander gevolg,
maar geveg om afsonderlik eie kolonies en gebiede af te pen vir hul mense.
Elk van die stamme het in Europa hul gebied ontvang, maar so was baie van
hulle ook woonagtig op die Engelse eiland waar Brittanje vandag is. Die
naam “Angelo” Saksers het sy ontstaan gehad nadat daar teveel van die
stamme die naam “Saksers” gebruik het. Daar was bv. Wes, Suid, Middel en
Oos Saksers woonagtig in die Engelse eiland. Elk van hulle wou ‘n meer
uitkenbare naam hê wat as eie aan hulle familie gekoppel kon word.

5.
Die woord “Angelo” wat die heidenvolke aan die Germane gegee het, het ‘n
betekenis gehad dat hulle “engele” was weens hulle vernuftigheid en geweld
in oorloë. Hulle het ook genoem dat die naam ‘n sekere mes of wapens was
wat die manne gebruik het.
Nietemin was die Saksers oral te vinde in Europa en die eilande daar
rondom. Nou die betekenis van die “Sakser” naam lê daar baie dieper
betekenis in as wat die naamdraers daarvan geweet het. Toe die broers so
oral deurgebreek het in Europa om grond en leefgebied te kry was hule ver
weg van hulle Skepper. Hulle was 100% beïnvloed deur die heidenvolke waar
hulle ook al gewoon het. ‘n Duisend of wat jare later het die Jodedom in die
gebied van die Israeliete gaan intrek (met die hulp van die Saksers) en die
land Israel gedoop. Dit was een van Ha satan se taktiese skuiwe om die
werklike Jakobiete se erfporsie te assimileer. Daar het nog nooit ‘n land met
die naam “Israel” bestaan voor 1948 nie. Hoor nou die taktiese skuiwe van
Ha satan: Eers het Ha satan heerskappy ontvang in die tuin en wel ‘n
nageslag daar geplaas op aarde wat telkemaal gemaai het onder die skepping
van YHUH. Hy het met geweldige slae na vore gekom, maar later besluit dat
hy tussen die uitverkore kinders moet kom woon en hulle van binne kon
opvreet. sy volgende taktiese skuif was om die Juda stam te assimileer, want
hy het geweet dat daar ‘n Vertrooster in daardie bloedlyn gebore sou word.
hy noem toe sy kinders / werkers “Jode”. Babel wat die broeines van die
heiden was het hulle so verbly met die huis van Juda wat (70 jaar) tussen
hulle moes kom bly het. Die Babiloniërs was tog onder ander name bekend,
maar nee hulle het hulle afgesonder om van toe af bekend te staan as “Jode”
(dink by jouself dat Juda eerder Judeër moet wees as as “Jood” en waar is
die Benjamin stam wat tog saam met die Juda stam in Babel gaan woon
het?). Dus was hulle nou ‘n broer wat ingesluip het sonder dat die ander
daarvan weet (so het Ha satan gedink).
Die volgende taktiese stap was om die woongebied te assimileer. Met die
“Jood” / Juda gedagte het die ander broers gesorg dat die Palestina gebied
nie verlore gaan nie, en in 1948 die gebied uit die hande van die heiden gaan
vat en aan die “Jood” gegee. Nou sit Ha satan se kinders as “broer” in die
woongebied van die ware Israeliet. Om alles te kroon besluit Ha satan dat
die land “Israel” moet heet. Hoor julle die ontsettende gruwel wat gestig was
sonder dat baie daarvan weet!

6.
Ha satan is nou ‘n broer en ‘n Israeliet, hy verteenwoordig die huis van
Judea en die huis van Israel! Nou weet ons waarom almal nou Israeliete is.
Almal wat tans woon is Israel is Israeliete. Of hy nou bruin, swart, wit of
pienk is, is hy ‘n Israeliet. Almal word nou geestelike broers onder die naam
“Israel”! Kyk gerus oor die aarde waar die Jood en sy makkers wandel word
hulle as die uitverkore behandel! Hulle is mos die huis van Juda. Woonagtig
in die huis van Israel. Eers daar gelaat.
In kort kom ek weer terug na die naam ‘Sakser’. Die naam beteken: Isak se
seun. Die dag toe Sara vir Isak ontvang het, het sy geweet dit is haar eie kind
en hy sal die een wees wat die besitter en erfgenaam sal wees vir Abraham.
Abraham het eers self teëgestribbel die dag toe Sara gesê het dat hy vir
Ismael en sy ma moes wegjaag.
Isak was die voorvader van Jakob waarvan ons weet dat hy later Israel
genoem was en waarvan hy die 12 seuns wat later onder die naam van hulle
pa Israel gesorteer het.
Isak beteken “lag”, want die dag toe Sara en Abraham die tyding ontvang het
dat Sara ‘n seun sou baar op haar hoë ouderdom het sy gelag. Nou deur daar
die gelag sal ons verstaan wat in Gen. 21:6 staan: En Sara het gesê: ‘n Gelag
het God Skepper my berei: elkeen wat dit hoor, sal oor my lag. Alle volke
tans op aarde lag vir YHUH se uitverkore. Ons is die dom en onnosele; Ons
ken nie ons herkoms nie; Ons weet nie eens wie is werklik ons broers nie.
Ek sluit met ‘n versoek aan al die uitverkore van YHUH in ‘n samevatting:
Ons is wel dié “Israeliet” ‘n uitverkore van YHUH, maar soos ons nou die
openbaring aanskou moet ons ‘n besluit maak om die kanker tussen ons uit
te wys sodat genesing kan plaasvind. As ons lees in Jes. 62:1-3 Ter wille van
Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat
sy geregtigheid uitbreek soos ‘n glans en sy heil redding soos ‘n fakkel wat
brand. :2 En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou
heerlikheid lofwaardigheid; en jy sal met ‘n nuwe naam genoem word wat
die mond van die HERE YHUH sal noem. :3 En jy sal ‘n sierlike kroon wees
in die hand van die HERE YHUH en ‘n koninklike tulband in die hand van
jou God Skepper. Die ontsettende gruwel wat Ha satan gedoen het om die
name Juda en Israel te assimileer. Ha satan weet dat dit gestop gaan word,
want die boodskap het hy al in die tuin van Eden ontvang saam met Eva.

7.
Mense daar is net een volk op aarde wat hulle self “Saksers” kan noem en dit
is die kinders en nageslag van Abraham in “Isak” .
Die dag toe YHUH vir Abraham uitverkies het ( Soos Hy vir Noag aangesien
het) het Hy hom as indiwidu gekies en nie sy broerskind Lod nie. YHUH het
nie vir ‘Ismael’ gekies as indiwidu nie, maar vir Isak. YHUH het nie vir die 12
seuns van Israel opdrag gegee dat hulle oormekaar moet heers nie, daardie
keuse het hulleself gedoen die dag toe hulle na Sameul gegaan het om ‘n
koning oor hulle aan te stel. Ons as die uitverkore word nie erken onder die
naam van “Dawid”, “Salomo” of die ander konings wat gevolg het nie. As jy
die volk as geheel wil erken moet jy ‘n voorvader kies en nie soos die
Ballonniers met die naam “Jood” nie.
As ons kyk na hoofkarakters soos “Adam” “Noag” “Abraham” “Isak” “Jakob”
“Dawid” “Salomo” en nog vele meer, moet ons hulle as indiwidu bespeur en
besluit waar Ha satan nie kan intree nie. Bo het ek ‘n redelike verduideliking
deurgegee waarvan Isak uitstaan as ‘n voorvader wat ons kan gebruik.
Ons as die uitverkore sit met ‘n baie groot probleem op aarde en dit is die
Jode wat deel uitmaak van die geldmag wat die lewe op aarde onderdruk.
Om vinnig te kyk na die nageslag van Isak deur Jakob / Israel: Elk van die
broers wou hulle ook koppel aan hulle voorvader waarvan hulle ook op
“Isak” uitgekom het. Het hulle dieselfde argumente gehad as wat ek hier
bespreek? Hulle moes tog ook ‘n besluit gemaak het om erken te kon word.
As ons na die name kyk wat telkemaal vir ons deurgegee word as die
bloedlyn wat gevolg moet word (Abraham, Isak en Jakob) is dit interessant
dat Abraham en Jakob se name verander het, maar nie Isak sin nie. Dus was
sy naam die een wat Ha satan nie kon aanraak nie. Tussen ons aardsvaders
was Isak vroom, nederigste en opreg teenoor VADER.
Ek sluit om te noem dat al die “Sake” onverskrokke manne was. Hulle was
ongelukkig verlore met hul geloof in die sin van hulle Skepper, maar dit was
weens hul voorvaders se hardnekkigheid. VADER het hulle wel beskerm en
daarom is ons hier vandag as bewys van VADER se guns en uitspraak van
die verbond wat YHUH aangegaan het met VADER oor Sy uitverkore.

8.
Met die informasie moet ons die “nuwe” naam “Sakser” “Saxon” doen (tog
die oue).
Kom ons breek weg en sonder ons af van die heiden en die Jood. Kom ons
haal die Joodse hoedjie (kippah) van die kop af, want dit is nie “Saksers” nie;
Haal die kombersie van die skouers af, want dit is nie “Saksers” nie; Breek
van hulle feeste en kom oor na YHUH sin; Kom weg van hulle nagtelike
Sabbat wanneer die son sak en kom eerder na die daglig Sabbat. Daar is
soveel tyd gemors deur ons uitverkore met die Joodse tradisies. Ons is
“Boere” wat hart kan werk en ‘n slag kan slaan as dit moet, en kan ons dit
van hulle sê? Kan ons sê dat hulle ‘n menigte van nasies is? Kan ons sê dat
net die Jood, wat die Juda naam misbruik, die gesalfde volk is? Hoe kan ons
sê dat ons Koning se Naam “YHUH” oor hulle uitgeroep was as die naam
Jood nog nie ontstaan het nie?
Ons weet ons is “Adamiete” “Israeliete” en dus ook kinders van Isak. Ons weet
Isak beteken lag tog ook: I = ek of ek is; Sak = houer of deel van inhoud. Sak
in Engels: Sax = chopping tool; a long knife; as hort, broad sword. Kom laat
ons die houer en swaard vir YHUH wees, want die tyd is min “Sakser” en die
heiden saam met die Jood moet geoes word: Mat 13:30 Laat altwee saam
groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers
die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar
bring die koring bymekaar in my skuur.
Ek sluit met Jes. 25:7 En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide
sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies
bedek is.
My beroep op die uitverkore van YHUH is om te kyk hoe onverskrokke was
ons voorouers. Met ‘n swaard en geloof het hulle baie plat geloop. Kom ons
staan op en staan as gesin met die naam “Sakser” onder die vaandel van ons
Koning “YHUH” tans bekend as “YAHUSHA”.

Bedink dit my Sakser broer

