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2.
Vyftig vrae oor die Jode: Is julle waarlik Juda of Israel?
Wanneer die Wit Kaukasiese nasies verklaar word, dat Israeliete die
uitverkore volk is van YHUH, dan lê die meeste van die moderne kerke vals
fondamente. Hulle weier enige Skrif studie rondom die Jode om sodoende
die uitwysing te kan ignoreer wat hulle verkeerd kan bewys. Hulle het eerder
ons as {Israeliete} heidene in die Skrifte geplaas. Ons moet nou onsself
verdedig om die teenoorgestelde te bewys. In reaksie gee ons die bewyse uit
die Skrifte, geskiedenis, etimologie, en die heraldiek. 'n Reaksie op hulle ou
taktiek {in die plek van} moet ons [teenstanders] hulle openbaar.
Mag diegene wat huidig nie met ons saamstem nie, mag julle vereis word,
deur die getuienis, om te bewys dat ons Israel, Jode of basters is! Geen mens
se antwoord sal voldoende wees nie en daarom moet die antwoord kom van
YHUH self { uit die Skrif }. Die verskille moet duidelik uitgewys word dat die
moderne kerk van die dag sê: Die Jode van vandag word uitgelig as Israel; en
ook: dat die Wit Kaukasiese nasies ‘n heidense baster nasies is. As hulle eise
waar is en die Jode is Israel; Moet hulle elke Skrif vervul wat YHUH gesê het
dat Israel dit sou vervul!
Nou die vrae tot vervulling.
1. Is al die nasies van die aarde geseën deur die Jode? Gen. 12:3; 22: 18.
2. Is die Jode in die hart besny? Deut. 10:16, 30:6.
3. Het die Jode ooit YAHUSHA verhef en geprys? Word YAHUSHA dié
Gesalfde deur die Joodse nasie erken? Jes. 41:16, Lukas 1:32; 07:16.
4. Verklaar die Jode dat dié Gesalfde YHUH, die SKEPPER van Israel van
die Ou Verbond is? Jes. 43:10-12, 44:8, 49:3,6, 52:6 en Hand. 1:08.
5. Verkondig die Jode die lofwaardigheid van YAHUSHA? Jes.43:21.
6. Het die Jode die evangelie aan die hele wêreld verkondig? Het hulle getuig
dat YAHUSHA dié Gesalfde is? Hou hulle die Skrifte {1933/53} wat ons
lees oop en leer daaruit? Gen. 28:14; Jes. 43:10, 44:21, 49:3,6; Hand.1:8.
7. Het die Jode die Woord van VADER, Sy Gees {YHUH} in hulle mond en
in hulle innerlike wese? Jes. 59:21.
8. Is die Nuwe Verbond slegs vir die Jode geskryf? Die Skrifte bewys dat dit
geskryf is vir [en oor] die Huis van Israel en die Huis van Juda. Jer. 31:3133; Matt. 26:28.
9. Die skape van Israel, Is dit die Jode? Eseg. 34:11, 12; Ps. 78:52, 95:1,6,7,
Jes. 53:6, Joh.10:27, Matt. 15:24.
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10. Is die verstrooide kinders van VADER die Jode? Joh. 11:52, 10:16, 07:35.
11. Is YAHUSHA dié Gesalfde verhef onder die Jode? Jes. 49:3.
12. Is die Jode dienaars van die VADER? Jes. 41:8, 43:8, 49:3.
13. Is die Jode 'n rein volk, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n
volk as Sy eiendom? Ex. 19:5, 6, l Pet. 2:9,10, 1:1,2; Deut.14: 2, 07:06.
14. Die hoofkarakters wat in [die geloof hoofstuk ] Hebreërs 11 genoem
word, is hulle Jode ?
15. Is die Jode 'n "regverdige nasie"? Jesaja 26:2.
16. Bring die Jode ‘n koninkryk–vrug voort ? Hos. 14:08, Matt. 21:43.
17. Is die Jode vriendelik met vreemdelinge? Lev. 19:33, 34; Matt.25 :31-46.
18. Is dit bekend dat die Jode die "seuns van die lewende VADER” is?"
Hosea 1: 10. Joh. 10:36.
19. Gee die Jode voor om "nie VADER se mense” te wees nie?" Hosea 1:10.
20. Het die Jode “die Woord van VADER gehoor”? Ps.147:19, 20; Deut. 33:4.
21. Is die Jode 'n groot en magtige nasie? Gen. 18:18.
22. Is die Jode van vandag ontelbaar soos die sterre van die hemel en soos
die sand van die strand? Gen. 22:17; Hos. 1:10.
23. Het die Jode die poort van sy vyande in besit? Gen. 22:17, 24:60. (Teen
die eindtyd sal hierdie krag tot niet gaan. Dan 12:07, Deut 32:36).
24. Is die Jode 'n nasie, en 'n menigte van nasies? Gen.35: 11, 48:19.
25. Sal die Jode druk uitoefen op alle mense, selfs tot in die uithoeke van die
aarde? Deut. 33:17.
26. Is die Jode bo alle mense oor die ganse aarde? Deut. 7:6, 12:2; Ps. 135:4,
Amos 3:2.
27. Het die Jode ooit alleen gewoon in 'n verblyf wat deur VADER uitgewys
was? Num. 23:9, 2 Sam. 7:10; l Kron. 17:9; Deut. 29:28; Jer. 16:13, 3:18;
Eseg. 36:24.
28. Het die Jode 'n vloot of is hulle 'n vloot krag? Num. 24:7; Jes. 60:5,9.
29. Het of sal die Jode, die nasies opeet, wat hulle vyandig gesind is?
Num.24:8.
30. Is die Jode VADER se strydbyl? Num. 24:8,9; Jes. 41:15,16;
Jer. 51:20-23.
31. Word die Jode gevrees deur al die nasies? Deut. 02:25, 28:10.
32. Is die Jode 'n magtige nasie wat al hul teenstanders breek en maal tot
stof ? Matt. 21:44; Dan. 2:44.
33. Het die Jode die heidene geërf ? Jes. 54:3.
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34. Is dit moontlik om ‘n kwart of selfs almal van die Jode te tel?
Num. 23:10.
35. Is die Jode die staf van YHUH se erfenis? Psalm 135:4; Jes. 19:25.
36. Het die Jode van vandag 'n aardse koning, wat van die geslag van Dawid
is, wat oor hulle heers? As hulle dan Israel is moet daar ‘n Dawidlike
koning iewers tussen hulle wees. Psalm 89:27-29, 35-37; Jer. 33:17.
37. Word die Jode van vandag “deur Isak” genoem? (Isak se seuns, of
Saksers) Gen. 21:12; Amos 7:16
38. Kan die Jode sê dat hulle hul afkoms of identiteit verloor het? Hos.
1:9,10, 2:6; Jes. 1:3, 42:19; Deut. 32:26; Jer. 50:6,7, Hosea 8:08; 9:17.
39. Het die Jode van vandag 'n nuwe naam? Jes. 62:2, 65:15 Hos. 1:10; 1 Pet.
2:10. (Nuwe taal - Jes 28:11).
40. As die Jode Israel is, hoe kan die seëninge wat spesifiek belowe was aan
die aparte stamme in Gen 48 en 49 en Deut.33 waar word? Moet hulle
nie aparte nasies wees nie? Let op na die tyd van vervulling - Gen 49:1.
(l Joh.2:18; Hande. 2:16,17; l Pet.1:3,5,18-20, Judas.17-19, Hebr. 11:1,2).
41. Is die heidense volkere slegs teen die Jode? Joël 3:9; Ps. 83.
42. Is die Jode versteekte [agterbakse] mense? Ps. 83:4; Jes. 3:9.
43. Is die Jode se nasionale embleem 'n groot leeu? Gen 49:9;
Num. 23:24,24:9.
44. Het die Jode Jerusalem gelewer [voortgebring] in 1917, Lukas 21:24 wat
plaasgevind het op ‘n voorspellings datum - Hag. 2:18,19,22 - Des. 9 in
1917, wat ‘n jaar voorspel het, 604 vM (aanval teen Jerusalem deur
Nebukadnésar) plus 2500 jaar (Lev. 26:18,21,24,28; Eseg 4:6;
Open.2:3, 12:6,14) , wat ons bring by 1917, soos 1335 maan jaar
(Dan.12: 11,12) van 622, die jaar van die Hegira, 1335 op die Turkse
kalender. Wat die een geslag, 40 jaar, later (Ps. 95:10) bring
tot 1957, 1335 son jare na 622. Lukas 21:32, Matt. 24:34.
45. Is die Jode die Huis van Israel en die Huis van Juda, wat twee nasies is
en tog een familie is? Eseg. 37:1, 22; Jer. 3:18, 31:31, 33:24.
46. Word die Jode "Groot” genoem? Gen 12:2.
47. Wie het die Jode as slawe [slawerny] vrygestel? Jes. 42:7, 58:6.
48. Is die Jode besig met kolonisering van volk? Jes. 35: 1, 49: 8, Gen 28:14.
49. Is die Jode eiland mense? Jes. 24:14, 41:1, 43:4, 5, 10, 49:1, 19,
Jer.23:08, 31:10.
50. Erken die Jode YAHUSHA as SKEPPER YHUH? VADER het gesê Israel
het gewen Jes. 43:10, 12, 52:6, Matt. 1:23, Lukas 1:68; Hand 3:14,
Joh. 29:20.
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Ten slotte; die skeiding van die 12 stamme {Israel en Juda} in twee nasies en
twee koninkryke, blyk die grootste probleem van “onderrig en prediking”.
Min verstaan dat daar twee huise is. (Eintlik is daar 13 stamme as jy Efraim
en Manasse by tel. {die halwe stamme van Josef, as twee stamme} Levi was
die enigste stam wat geen erfdeel ontvang het.) (1 Konings 11:11,36, 12:24;
Jer 31:37, 33:24, Amos 3:1,2 nie verstoot – Jes.41:9, 44:21 . Vir byna vier
eeue was al die stamme onder een hoof. Na die dood van Saul het Dawid oor
Juda alleen vir sewe en 'n half jaar geregeer. 2 Sam 2:11. Die huis van Saul
het steeds bestaan tot 2 Sam. 3:1,10. In 2 Sam 5:1-3 en hulle het {al die
stamme van Israel} vir Dawid gesalf as koning oor hulle. Salomo, het na sy
vader Dawid oorgeneem, maar hy het vroue uit die heidene geneem wat sy
hart weg van VADER laat draai het. YHUH het sy koninkryk van hom
afgeskeur en dit gegee aan sy dienaar Jerobeam.
Die koninkryk is verdeel as gevolg van oormatige belasting. Juda, Benjamin
en die een helfte van Levi het die suidelike koninkryk van Juda gevorm
waarvan die res die noordelike koninkryk gevorm het en bekend was as die
“Israeliete” [hulle sou ook onder die naam van Efraim of Samaria bekend
wees]. Israel het in ballingskap na Assirië gegaan, en is oorkant die Eufraat
rivier verstrooi. 2 Konings 17:6, Esra 13:39-45; Josephus "Antiquities, Boek
XI, Hfst. V, Art. ll. Die grootste deel van Juda was saam met hulle as
ballinge. II Kings 18:13.
Die res wat oorgebly het, behalwe vir 'n klein gedeelte wat bekend staan as
"slegte vye," (Jer. 24:8-10, 2 Konings 24:17-19, 25:7, 26) is na Babel
geneem. Van die totale getal van 42.660 mense wat geneem was, Esra 2:64;
Neh. 7:66) het ongeveer 5000 na (Esra 8:3-20) Jerusalem teruggekeer.
Dié van Juda wat saam met Israel weggevoer was het na die weste getrek,
waar Efraim was (Hos. 12:1; Gen. 49:10; Miga 2:13). Die "goeie vye" gedeelte
(Jer. 24:5-7) is geïdentifiseer as Duitsland wat in 1914 by die Slag van Bergen
[Mons] 10,000 Duitse perderuiters wat op die Britte afgestorm het en hulle
gestop het, het bekend gestaan het as: "White Cavalry", [die Britte “Efraim”
het gebewe.] Die ruiters was bang, die perde was verblind en hulle was
vernietig. Is dit nie die vervulling van Sagaria. 12:4 nie?. Die Duitsers is
bekend vir industriële en wetenskaplike vooruitgang, en so ook hulle militêre
bekwaamheid. (Gen. 49:8). Die eerste en die tweede Wêreldoorlog is vervul
in Jes. 9:19-21 en Sag. 12:6. Al die koninklike Huise van Europa is van Duitse
oorsprong.
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In Gen. 49:10, 35:11. staan dat die oortreding vergewe [gesond] sal word wat
belowe is in Jes. 11:13; Eseg. 37:16-28, Jer. 3:18. Die Duitse veiligheid [hulp]
sal moontlik voor die ander broers wees, want VADER se guns is oor hulle.
Sag. 12:7. Die "slegte vye", soos bo genoem, dra by tot die Juda bloed in die
Jode van vandag, (Jer. 24:8-10) maar hulle is ongetwyfeld "slegte vye", want
hulle het ondertrou met die Kanaänitiese mense rondom hulle. So ook hul
"tradisie" (Markus 7:1-13) is Perse bygevoeg (Ester 8:17) so is hulle
Samaritane (Antiquities 11:08) Edomiete (Ant. 13:09, 1, 1 Makkabeërs
1:34,38; John 8:33) Amoriete, Hetiete, Assiriërs, en die Chaldeërs, Eseg.
16:3,15,26,45,46 Antiquities 12:5,4) Itureans, (Ant. 13:11,5) en Khazars.
(Joodse Encyclopedia, 1925 "," Rusland, "" Bosporia, "en" die Krim. Die
laasgenoemde groep is 92 persent van die moderne Jodedom. (Joodse
Universal Encyclopedia, 1943, "Ashkenazim". Dat hulle 'n baie onheil
{korrupte} filosofie het, word in Matt. 23:15 deurgegee.
"... Judaïsme is inderdaad die gerekonstrueerde politieke ideaal van baie
uitgerafelde mense ... ‘n Baie belangrike deel is dat die “Jodedom” nog nooit
in Judea gekom het nie, en ook nog nooit van Judea was nie." HG Wells,
"uiteensetting van die geskiedenis", Boek VI, hoofstuk XXVIII.
Die profesieë in die Ou Verbond het slegs vir die (Sag. 13:07; Lev 26:33,
Deut. 4:27) "Verlore skape van die Huis van Israel" gekom(Matt. 15:24;. Jer
50:6,17) wat gaan oor dié Gesalfde wat na hulle sou kom as die "goeie
Herder" (Johannes 10:11) en dat Hy Sy skape sal uitlei (Joh. 12:32,
10:26,27) en dat Hy hulle sal sif (Amos 9:9) om hulle te versamel (Eseg.
11:16-20, 39:25, 36:23-30, 34:11-13) in die woestyn (Hos. 2:14) om hulle
krag te hernu, (Jes. 41:1) in die nuwe land, waar hulle alleen sal woon, (sien
Vraag. 27) en nie meer uitgedrywe sal word nie.
Hoe vêr kan ons as Israeliete nog gaan voordat ons nie meer Suid, Wes of
Noord kan beweeg nie? Ons as Suid Afrikaners wat van die Noorde van
Afrika afkom, wat nog steeds op hierdie vasteland is, waar ons woestyn
{soos bo in Israel} selfs bloeisels voortbring soos 'n roostuin (Jes. 35). Al die
stamme weet dat dit is so vêr as wat ons kan gaan, want dit is net see vêrder!
Graag wil ons vêrder, maar kan nie!
Die Jode het hul krag ingespan teen Israel wat vervul is in: Gen. 27:40; maar
Israel sal weer daar uitkom : Joël 3:2; ("Ek breek dit tog af") Mal. 1:4; Eseg.
36:2, 5, 11:15, 35:10,14.
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Nou besweer Palestina en die VSA, en so ook al die kerke, dat die "Boodskap aan die Jode" behoort, dat hulle die uitverkore is! Jes. 34:5, 8.
Seïr is die voorvaderlike tuiste van die Edomiete - Genesis 36:8.
"Waarlik, U is ons VADER, maar Abraham weet van ons nie ... keur terug ter
wille van u kneg, die stamme van u erfenis," Jes. 63:16, 17.
"Luister na My, julle wat die geregtigheid najaag, julle wat soek na die
geregtigheid, julle wat YHUH soek: kyk na die rots waaruit julle gekap is en
die gate van die put waaruit julle gegrawe is.
"Kyk na jou vader Abraham en Sarah wat julle gebaar het, want ek het na
hom alleen geroep, en hom geseën en hom vermenigvuldig." Jes. 51:1,2.
Geskryf deur Fred Robertson, VSA
Ns.:
Ek wys net weer die slinksheid van Ha satan en sy werkers uit.
Die Jood het geen vasteland gehad in die verreverlede nie. Hulle was altyd
bywoners (parasiete) van baie lande waarheen hulle ook al heen gereis het
tot en met daardie land hulle slinksheid agtergekom het. Die Jood is uit
meer as 100 lande verban in die verreverlede. Het sy kundig of onkundigheid
van die gasheer lande het die Jood oor die jare ‘n sluier oor die oë van die
wêreld getrek. Die sluier was so dik dat die blanke lande wat hulle vroeër
uitgesmyt het hulle bejammer het en ‘n land skoon gaan maak het dat die
Jood daar kon intrek. Bo en behalwe om vir hulle ‘n stuk vasteland te gee het
hulle besluit om die Jood te voed van 1948 tot en met vandag.
Wat hartverskeurend is dat die Jood homself ‘n broer van die uitverkore volk
van YHUH gemaak het. Toe die letter “J” nog nie bestaan het nie was dit ‘n
“I” gewees. Dus ‘Iood’. Hulle het hulself ingewurm met naamspeling soos:
Jeudem, Jeoud, Judadean en Jeüd seun van Saturm. Hulle oorsprong was in
Mesopotamië (Irak) waar Nimrod geregeer het. “Ha satan saad” het die
naam “Jood” maklik ingewerk om te sê dat hulle “Juda” weens die name van
bo. Die vraag is dan waar die die “Benjamin” stam wat deel moet uitmaak
van die verskeurde Israel? (1) Dus sê die Jood dat hy wel ‘n kind is van Jakob
ons voorvader. Die volgende slag wat hy die uitverkore broers me geslaan
het was toe hulle die land wat die broers vir hulle gegee het “Israel” te noem!
(2) Dus sê die Jood dat hy wel ‘n kind is van Jakob is deur die gebiedsnaam!
Dus het die uitverkore 12 seuns van Jakob die Jode aangeneem as ‘n broer
weens hulle slinksheid. Een troos is dat hulle nie hulself as Saksers kan
uitken nie. Dié 12 seuns maak almal deel van die Saksers, want Sakser
beteken: “Isak seuns”
Bedink dit

