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2.
Die ontstaan van die kerk
Die woord Kerk se betekenis is dat dit ‘n gebou is waarin ‘n godheid openlik
aanbid word; godshuis, godsdiensoefening, gemeente, sekte of ‘n sekere
gemeenskap / geloof gebou. Die begrip kerk kom nie in die Skrifte voor nie,
maar wel in verborge woorde soos: Hoogtes en heilige boomstamme. Dit was
die plekke van die Babiloniese aanbidders om (by sulke geboue) bymekaar te
kom. Kortliks, die hoogtes wat gelees word in die Skrifte, was geboue wat
samekoms punte vir Baäl gewees het (waar hulle kinders geoffer het).
Oor eenheid in geloof en samekomste van alle volke kan terugtrek word tot
by Nimrod en sy ma, (vrou) Semiramis, en hul seun Tamus. Eenheid en
eenwording was hulle doel en begeerte. Soos ons kan lees in die Skrifte dat
Israel kort-kort gestraf was weens hulle afvalligheid; Vat as voorbeeld Josua
en Elía. Josua het gesê: Aanbid julle maar wie julle wil,(in julle kerke) maar
ek en my huis, ons aanbid YHUH Jos.24:15 (in sy huis, nie in ‘n kerk nie).
Toe Elía al die Baäl priesters versamel het op die berg Karmel was daar net
Israeliete teenwoordig, soos by Josua. Die volk het weereens afvallig geword
en daar is toe ‘n regstelling gemaak. Die volk was toe ook soos vandag verwar
deur die verskillende leringe, m.a.w. daar was verskillende kerke bymekaar
op die berg Karmel waarvan 7 duisend nie aan ‘n kerk behoort het nie (die
volk was oor die 4 miljoen in getal).Die kerk het sy vastrapplek gekry in
Israel by Babel toe die oorblywende twee stamme daar vir 70 jaar was. Die
ou Israeliete het die Tora gebruik waarvan die Jood die Septuagint gebruik
het. Die Septuagint was Grieks georiënteer en die Tora, Hebreeus Aramees.
Dis bekend aan ons dat die Ou Verbond uit Hebreeus vertaal was en
waarvan die “Nuwe Testament” uit Grieks vertaal was. Die ou Israeliete het
logies nie die nuwe Testament gehad om te lees nie, want dié Gesalfde moes
nog kom. Met die koms van ons Messiah het die oorblywende twee stamme
meerendeels Grieks gepraat, daarom die nuwe geskrewe verhale en briewe
wat ons het in Grieks (die Hebreeuse taal het ‘n kombuistaal geword soos
Afrikaans in Suid Afrika, daarom die Griekse manuskripte). Die Grieke wat
die wêreld op daardie tydstip geheers het, het hulle eie godsdiens en gode
gehad wat oorgespoel het na ander volke se geloofsoortuigings. Vir die Jood
wat sy ontstaan uit Babilon het, het dit maklik ingepas omrede hulle in dié
Gesalfde tydperk die Fariseërs, Sadduseërs en die Skrifgeleerdes was
(verskillende kerke).
(Net ‘n kort verduideliking oor Fariseërs en Sadduseërs: Toe die volk in twee
geskeur was met Rehábeam,( Salomo se seun,) en Jeróbeam, (Nebat se seun,
wat ‘n dienaar van Salomo was) was die Leviete ook verdeel tussen hulle.
Jeróbeam het oor 10 stamme regeer, waarvan sy koninkryk later weggevoer
was in ballingskap tussen ander volke in. Die oorblywende 2 stamme wat
Rehábeam oor regeer het, is ook later weggevoer na Babel.
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Toe hulle weggevoer was uit Jerusalem het van die armes agtergebly saam
met die Leviete. Die Leviete was toe op daardie stadium in twee verdeel.
Daar was die Sadokiete wat meer die geleerdes was onder die Leviete en
hulle was nou die groep wat die Wetstoepassers was. Die arme Leviete was
nou meer die herders onder die volk en hulle het saam met die armes
agtergebly, maar die Wetstoepassers (Sadokiete) is weggevoer saam met die
Juda- en Benjamin stamme na Babel. Na 70 jaar se verblyf onder ‘n vreemde
volk het die Sadokietiese Leviete weereens in twee verdeel nl: Fariseërs en
Sadduseërs wat bekend was as die Skrifgeleerdes. Hulle was beïnvloed deur
die Babiloniërs se geloof en waarvan hulle bevlek was deur verbastering,
(Jode). Die Jode het al die Apostels en hulle dissipels gemartel en gedood
weens hulle geloof in YAHUSHA, want hulle het ‘n “eenwordingsplan ” wat
nie in die wiele gery mag word nie (Hulle eenwordingsplan was met die
Romeine en daarom die aanneming van die Romeinse gode). YAHUSHA is
gefolter deur die kerk van Sy tyd waarvan Kájafas die hoëpriester
(moderator) van die kerk was. Honderde jare daarna het baie bloed gevloei
om ‘n eenheid (moederkerk) te stig. Ons moet onthou dat die kerke van
daardie tyd nie Christene was nie, want daar was toe nog nie eenheid nie.
Ons lees mos in die Skrifte van die onderonsies tussen die Fariseërs en die
Sadduseërs (verskillende kerke).
Toe Keiser Konstantyn 324 jaar nM. intree (Na die Roomse Inkwisisie) het
hy die eenheid in die kerke bewerkstellig. Konstantyn was dus ‘n
aanmoedigende beginpunt van Christendom met sy sodanige Christelike
kerke en hulle Christenlidmate. Konstantyn was ‘n sonaanbidder en
daarbenewens het sy gode saam met die Griekse gode (en andere) ingekom
in die nuutgestigte kerk. Al hulle gode is regdeur die Skrifte ingebring in
hulle oorspronklike (oorvertaalde) manuskripte waarvan die eenwording
weereens struwelinge vir baie jare aangehou het. Soos die tyd verloop het,
het die wêreld uitgevind dat die Christelike geloof ‘n nuwe geloof is en ‘n
geloof wat sterker en sterker geword het oor die jare. Dat dit ‘n geloof is wat
baie ander gelowe ingesluk het en ’n geloof wat die wêreld sal oorneem en
verenig vir die nuwe wêreld heerser. Toe die Christene (Rooms-Katolieke)
die kerk begin het was die 12 stamme reeds versprei oor die aarde waarvan
daar nog net ‘n bietjie van Juda en Benjamin oorgebly het in die beloofde
land. Met Konstantyn se onrein planne (een geloof) was daar nie een ware
Israeliete teenwoordig nie. Die Christelike geloof wat ons nou vandag baie
goed ken is deur ander volke daar gestel en nie deur die Israeliete nie. Die
Christelike geloof is en was nog nooit uit die Skrifte nie. Die Christelike
geloof is ‘n geloof om almal in te pas en is definitief nie deur YAHUSHA vir
Israel daar gestel nie. Die Tora was deur Moses aan die Israeliete en die
Septuagint deur die Jode aan almal. Daardie Skrifte van die Ou Israeliete
wat ‘n sekte genoem was, was Nasarener nie Christene nie.
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Die Christelikegeloof was Grieks georiënteerd en daarom die Joodse
simpatie oor hulle gode en beelde (metrologie, Zeus, Olimpus, Mietera
{Nimrod} Tamus Dagus Dagon en Amen is die Maangod van Egipte
Rooms-Katolieke).
Israel is die engste volk op aarde wat wel “god – loos” kan wees, want al die
ander volke kan oor en weer aansluit by ander se gode (Efe. 1:4, Deut.4:19,
17:3, 2 Kon. 23:5), maar Israel is reeds uitverkies voor die grondlegging van
die aarde (Israel is gebore in die saadlyn, m.a.w. jy kan mos nie ander
inbring as egte saad nie Mal.2:15). Daar is geen skrif in die Skrifte wat sê dat
jy aan ‘n kerk of ‘n organisasie moet behoort nie, want ons as Israeliete weet
dat ons aan YHUH behoort. Daar is baie vals leerstellinge en geloofsbelydenisse wat van die mens afkom (uit die kerke). Kerk sê hulle is die
geestelike huis en ook die huis van god. Die kerk het ‘n eenheidsbegeerte in
gelykheid, vryheid en broederskap; een god en een J*sus. Met die kerk se
ontstaan het die naam J*sus ook ontstaan en hy was die seun van Zeus ‘n
Griekse god. Kerke verkondig dat J*sus die verlosser is, maar ons weet dat
YAHUSHA die Losser is. Kerke het hulle afskop begin met J*sus in die nuwe
testament, maar het gesukkel met die mense van die Ou Verbond
(Testament) weens verskillende gelowe.
Dink net daaraan, met die Roomse Inkwisisie is daar 60 miljoen mense
vermoor oor hulle geloof oortuiging en dit is deur ‘n Christelike kerk van
daardie tyd gedoen. Maartin Luther en sy span het al hierdie dinge
agtergekom en die kerk (die dier van Openbaringe) ‘n geweldige wond
toegedien met die oorvertaling van die Skrifte in Duits sodat sy mense ook
werklik kan lees. Calvyn (Jood) het direk (drie jaar) daarna weer die Skrifte
oorgeskryf en ons sit tot vandag toe met sy verwarrings wat hy ingebring het.
Al die gode name wat in die Septuagint verskyn het is wel uitgehaal behalwe
J*sus die seun van Zeus.
Kom ons kyk na die kerk en sy beleid en in wat hulle glo:
a) Godsbegrip van ‘n drie-eenheid.
b) Kinderdoop en alle sakramente.
c) Dat Sondag as die Sabbat dag.
Jy mag met die kerk verskil, maar jy mag nooit met die geloofsbelydenisse
verskil nie. Verewig verdoem sal jy wees.

5.
Die Apostel kerke sê en glo:
Hulle sê jy mag met die kerk verskil, maar jy mag nooit met die geloofsbelydenisse verskil nie.
Hulle het kontak met die afgestorwenes.
Hulle glo aan die vergewing van sondes en bekering aan dooies.
Hulle glo dat afgestorwenes gedoop, nagmaal gebruik en verseëling kan
ontvang.
Hulle glo dat YAHUSHA opgevaar het na die hart van die verstand en nie
na die hemel nie.
Hulle glo die Skrifte moet geestelik gelees en verklaar word.
Hulle glo aan drome.
Hulle sê die verseëling van ‘n nuweling is gelykstaande aan die geboorte
van bo.
Hulle sê dat hulle apostels die plaasvervangers van YAHUSHA op aarde is.
Hulle sê dat die apostel se woord baie meer gesag dra as die Skrifte.
Hulle sê dat die apostel se woord lewe gee !
APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS
1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die
aarde (Julle speek wat in Joh 10:36 staan:U spreek godslasterlik—
omdat Ek gesê het: Ek is die Seun van God VADER? m.a.w. julle ontken
die Seun!).
2) En in J*sus Christus, sy eniggebore Seun, ons H*re; (Hulle J*sus
Christus het eers sy ontstaan gekry met Keiser Konstantyn 330 jaar na
YAHUSHA Messiah. Joh. 5:43 en hulle H*re = Lord wat beteken Baal.
Hos.2:15, Jer.12:16; 23:13,27).
3) Wat ontvang is van die Heilige Gees, (VADER se Gees het nie vir
YAHUSHA gestuur nie, maar wel dié VADER self. Joh.20:21).
4) Gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus,
(YAHUSHA is nie gekruisig nie, maar wel gefolter aan ‘n enkel
regopstaande paal. Maria moet Miriam wees. K.J. Hand.5:30, 10:39).
5) Gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
(YAHUSHA het nie na die hel neergedaal nie, maar wel na die doderyk.
Hand. 2:27, 13:34, Open.1:18) wat op die derde dag weer opgestaan het
uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van
God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel die wat
nog lewe en die wat reeds gesterf het (hulle glo aan een god tog sê hulle
aan die regterhand).
6) Ek glo in die Heilige Gees (Ek glo nie in die Heilige Gees nie, maar erken
die Gees van VADER wat binne in my is. Matt. 10:20, Joh. 15: 26).
7) Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die
heiliges (Ek glo aan geen kerk of Christelikheid of kerk nie, maar wel
aan YAHUSHA die Gesalfde. Joh.6:35,47; 11:25; 12:44).
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8) Die vergewing van sondes (Ek glo nie aan die vergewing van sondes
wetsoortredings nie, mits die oortreder my daarvoor vra nie.Luk.17:4
9) Die opstanding van die vlees en ‘n ewige lewe.(Ek glo nie aan die
vleeslike opstanding nie, maar wel aan ‘n lofwaardigeliggaam (Matt.
22:30)

Geloofsbelydenisse en sakrament bestaan nie in die Skrifte nie en is dis deur
die kerk ingebring. Sakramente soos die Huwelik, Doop, Dood, Pasga, ens.
wat die kerk toeëien, mag net deur ‘n sekere hoedanigheid gedoen word.
(Nêrens in die Skrif is daar die bewys van ‘n Drie-eenheid nie, maar wel
van Twee, “VADER en Seun” ).
Die kerke gebruik die kinderdoop vanaf Nimrod se tyd, want dit is waaruit
die kerk sy voortbestaan maak. Dit gee die kerk lidmate en ‘n houvas op
hulle. Die kerk verseker homself ‘n lid van baba tot dood wat ‘n goeie 70 tot
80 jaar vir hulle ‘n inkomste gaan gee. Die Sondag wat die eerste dag van die
week op enige kalender is, is mos logies verkeerd. Die Skrif sê 6 dae werk en
die 7 de dag rus, m.a.w. die laaste dag van die week is rus. Dit is natuurlik
nie waaroor alles gaan nie, maar wel oor die “sonaanbidding” dag. Die twaalf
artikels of geloofsbelydenisse is mens georiënteerd en nie uit die Skrifte nie.
Nêrens in die Skrifte lees ek dat die sodanige sakramente deur ons as
Israeliete gedoen moet word nie, hetsy die huwelik, doop, dood of Pasga.
Ons as Israelitiese mans is aangestel as priesters oor ons huis om dit te kan
bevestig. Ons lees in Openbaring 17 van die hoer wat op die dier ry en dat sy
al die gruwels van die aarde drink uit haar goue beker, maar die dier gaan
haar net vir ‘n tyd verdra dan gaan hy haar vernietig (Die kerk wat die
Israeliete moor en verly ry op die geldstelsel van die Jode en die Jode sal
die kerk gebruik tot hulle die kerk nie meer nodig het nie), dan gaan die
Anti- Gesalfde (die Sionistiese Jode) na vore kom.
My Sakser / Israelitiese broers, ek vra soos in die Skrifte staan: kom uit haar
uit my broer, sy misbruik jou net en berei jou voor om saam met haar na die
afgrond te gaan. Jy is nie ‘n Christen nie en jy het nie die kerkgebou nodig
nie,want YHUH het dit duidelik gesê: Jou liggaam is die Tempel waar Hy Sy
woning wil maak. Jy is Sy Ligdraer. Kerke het die Duitse volk vernietig toe
hulle die waarheid sien en netso het hulle die Voortrekkers vernietig toe
hulle uit die Kaap getrek het, weens hulle “apartheid” sieninge.
Die geloofsbelydenisse sê “verenigde katolieke kerk” en ons sê nee “verenig
in YHUH “YAHUSHA dié Gesalfde”.
Bedink dit

