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24. 
    Ons begin met Allegories 

 

Allegories het nie ‘n begindatum of stigter nie, want daar is geen 
geskiedenis om na te speur oor die ontstaan of stigter nie, behalwe Ha 
satan wat homself die een god vir almal gemaak het (Almal is welkom). 
Wat wel gesê kan word oor die godsdienstige tradisie is dat dit wel sy 
oorsprong in die Indiese subkontinent gehad het. Sommige kerke soos die 
Apostoliese kerke verklaar dat hulle hul gemeentelede in allegorie leer, 
want die Skrif volgens hulle kan (mag) nie letterlik geïnterpreteer word nie. 
So kan jy ook in enige kerk ingaan en verskillende embleme, beelde of 
geskrifte kry oor allegories (Soos die Apostoliese geloof en haar susters). 
Die 1933 /53 Skrif of die King James 1611 aan die anderkant word geestelik 
geïnterpreteer om plek te maak vir allegorie, maar hulle het heelwat 
probleme om dit te regverdig “onder andere met YAHUSHA se besoek op 
aarde”. 
 

Die groot verwarring (vashou) in allegorie is die aanskouing van hulle god. 
M.a.w. “materialisme”; Hulle kan nou hul vader, seun en ma god in 
aanskouing verbeeld en aanbid. Allegories (mitologie) het een vaderlike 
god met ‘n vrou (ma) en seun wat varieer van volk tot volk. 
Vat bv. Hindoeïsme, Ateïsme, Islam, Jodedom, Apostolies en die Rooms-
Katolieke (met haar susters) is inderwaarheid ‘n religie (geloof) of ‘n okkult 
op sigself wat ‘n sisteem afdwing tot ‘n leefwyse (oorlewing). Hulle motto is 
“almal is welkom” hetsy aan watter geloof, volke of kultuur jy aan behoort. 
Hulle kom meer militant voor teen die wat teen hulle is. Hulle sê en glo dat 
die grootste probleem op aarde is die wat hulleself afsonder (Yashar’EL) en 
alleen “G*d” (VADER) aanbid. Hulle gevoel / doel is dat hulle deurbraak 
daar sal wees as hulle die Yashar’EL volk kon dood sodat die wêreld nie 
deur hulle beïnvloed kon word nie (Jes.10:19-22 wys die probleem uit vir 
hulle).  
 

Kom ons kyk na ‘n geval wat nou-in-die-krop van baie allegoris sit. In 1896 
is ‘n klip-tafel genaamd ‘Merneptah Stele’ ontdek deur Flinders Petrie. Hy 
het die Stele (Marmerklip) bestudeer en ‘n baie belangrike ontdekking op 
die tafel gevind. Die Egiptiese klip-tafel was deur Merneptah en Ramesses 
‘die derde’ laat skrywe. Ramesses ‘die derde’ was die kleinseun van 
Ramesses ‘die grote’. Ramesses ‘die grote’ was die een wat met Moses te 
doen was en wat die 10 plae moes verduur het. Hy was die Faro wat sy 
eersgebore seun verloor het en so ook sy manskappe in die Rooi see. Met 
die wrok in die Egiptiese volk het hulle voortdurend gesoek om Yashar’EL 
uit te moor. Ramesses ‘die derde’ het gepronk oor sy wens toe hy Yashar’EL 
gedood het. Op die klip-tafel noem hy dat hy en sy makker na die Weste die 
volke verower het en so ook na die Ooste waar hy Yashar’EL verbrysel het. 
Hy was so trots op homself dat daar geen saad van hulle meer oor was nie 
en gevoel dat dit so beskryf moet word op die stele (Die klip-tafel is 
gedateer 1208 vM. en is tans in bewaring in ‘n Egiptiese museum in Kaïro).  
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Daar is heelwat ander ontdekking deur die argeoloë waarvan die internet 
baie van hulle ontdekkinge deurgee. Daar is baie van hulle ontdekkings wat 
uitwys dat daar wel ‘n volk was met die naam “Yashar’EL” en dat hulle hul 
nie veel gesteur het aan veelgodery nie weens hulle “Hemelse Heerser”. So 
kan ons van baie oorloë lees waar die ander volke die Yashar’EL volke wou 
uitwis weens hul ‘afgesonderdheid’, maar toe kom Ha satan met sy 
slinksheid om die volk te nooi om sy gode te gebruik.     
             

                                                 Afgode flankeerdery  
Om met afgode te flankeer het so algemeen geword dat dit nie meer as 
verkeerd beskou word nie. Wat gedoen word is eenvoudig, koppel dit net 
aan Christelikheid en siedaar dit is nie meer verkeerd nie.  
In die sewende gebod staan: “Jy mag nie verbaster nie”. Die boodskap in 
die Skrifte het ‘n dubbele doelstelling (ek wil amper sê ‘n dubbele 
bevestiging oor ‘n uitspraak) soos bv. “verbastering”. Verbastering  
beteken dat jy nie jou bloed mag vermeng met ander volke nie. Baie sê: nou 
ja, sien julle is basters omrede julle onder mekaar trou m.a.w. Duitsers, 
Franse, Engeland, Nederland, ens. Wat die onkundige nie verstaan nie is 
dat daar 12 stamme van Yashar’EL is, en waarvan hulle regoor die wêreld 
bly en tog biologies aanmekaar geweef is (Suid Afrika, Amerika, Australië, 
Kanada, Europa en selfs in Rusland). 
 

Kom ons kyk na ‘n voorbeeld: Ek vang in Cradock ‘n Koedoebul en merk 
hom fisies dat hy van Cradock af kom. Ek vat hom na Jansenville en laat 
hom vry tussen ‘n klomp ‘Jansenville’ Koedoekoeie. Nou vra ek: gaan daar 
nou klein Olifantjies of Blesbokke gebore word omrede hy van Cradock af 
kom of klein Koedoe-kalfies? Ons as Europees wat oor die Wêreld versprei 
het behoort aan dieselfde “kudde” m.a.w. die broers [12 stamme] het onder 
mekaar getrou, maar nie met ander rasse of volke nie. Hulle is dus nog 
steeds Yashar’EL wat dieselfde stamvaders “Abraham, Isak en Jakob” het. 
Jy kan bv. jou stamboom ondersoek en terug herlei slegs met jou “van”. As 
jy van nature ‘n donker is vel het, het jy ‘n probleem; as jy ‘n Joodse 
haakneus het, het jy ‘n probleem.  As ‘n perd by ‘n donkie gewees het kry jy 
‘n muil,  ens.  
Nou die volgende bevestiging oor verbastering is “gelowe”. Nêrens in die 
Skrif sal jy lees dat Yashar’EL aan ‘n geloof moet behoort nie. Daar staan 
ook nie dat ander gelowe na Yashar’EL toe ‘kan’ kom om kompromieë met 
hulle sluit om ook Yashar’EL (biologies) te kan word nie. Om ‘n Yashar’EL 
in been en vlees te wil wees beteken nie dat ek nou in die land Yashar’EL 
moet woon nie (12 broers / 12 stamme). Ons as ‘n Boervolk aan die 
Suidpunt van Afrika (Yashar’EL) woon ook regoor die wêreld, waarvan ons 
tussen die ander stamme mag woon en trou onder hulle. Ons moet net 
wegbly van die heiden en sy gelowe. Ons mag aan geen “kerk” sinagoges, 
tempels, ens. behoort nie, want dit is die heidense volkere se gewoontes 
(Deut.4:19).  
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                  Kom ons kyk na flankering tussen die heidense gelowe.  
 
(1) Die flankering met die “vis, kruis, P X, Kundalini, Swastika, ens”   
Deut. 8:19  Maar as jy nogtans YAH jou Skepper  vergeet en agter ander 
gode aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle 
vandag dat julle sekerlik sal omkom; (2) Die flankering met paasbolletjies 
en kersbome Deut. 17:3  .... ander gode gaan dien en voor hulle neerbuig, 
en voor die son of die maan of die hele leër van die hemel—wat Ek nie 
beveel het nie — (3)Die flankering met moeder Maria en die J*sus Ex. 
34:17  Jy mag vir jou geen gegote gode maak nie. (4) Die flankering om 
kompromieë te sluit 2 Kron. 16:7 Omdat u op die koning van Aram 
gesteun en nie op YAH u Skepper gesteun het nie, daarom het die leër van 
die koning van Aram uit u hand... (5) Die flankering met obeliske, son, 
maan en sterre  Deut. 5:7  Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê 
nie. (6) Die flankering met Christengeloof , Boeddhisme , Hindoeïsme, 

Moslems, ens. Deut 6:14  Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die 
gode van die volke wat rondom julle is nie — (7) Die flankering met klip, 
steen en hout 1 Joh. 5:21  My kinders, bewaar julleself van die afgode. 
Amein. (8) Die flankering deur gelukbringer te maak  Jes. 42:17  Maar die 
wat op gesnede beelde vertrou, wat aan gegote beelde sê: Julle is ons 
gode—dié sal agteruitwyk, diep beskaamd staan. (9) Die flankering tot 
beskerming  Rug. 6:10  En Ek het aan julle gesê: Ek is YAH julle Skepper; 
julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, nie vrees 
nie. Maar julle het nie na My stem geluister nie. (10) Die flankering met 
Here, J*sus en God Ex. 23:13  En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle 
jul in ag neem. En die naam van ander gode mag julle nie vermeld nie; dit 
mag uit jou mond nie gehoor word nie. (11) Die flankering met kerke en 
gelowe Ex 34:15  Sluit tog nie ‘n verbond met die inwoner van die land nie! 
As hulle agter hulle gode aan hoereer en aan hulle gode offer, sal hy jou 
uitnooi, en jy sal van sy offer eet; (12) Die flankering met die Rooms-
Katolieke, A.G.S., A.P.K., N.G, ens.  Deut 31:16  Toe sê YAH vir Moses: Kyk, 
jy ontslaap met jou vaders, en hierdie volk sal opstaan, en hulle sal die 
vreemde gode van die land waarheen hulle gaan, in sy midde agterna 
hoereer en My verlaat en My verbond verbreek wat Ek met hulle gemaak 
het. (13) Die flankering met die vrymesselary, broederbond, ens.  Rug 2:17  
Na hulle rigters het hulle egter ook nie geluister nie, maar agter ander 
gode aan gehoereer en hulle daarvoor neergebuig; gou het hulle afgewyk 
van die weg wat hulle vaders bewandel het in gehoorsaamheid aan die 
gebooie van YAH: so het hulle nie gedoen nie (Spr.6:13). (14) Die 
flankering met sterre voorspellers, okkultisme, voorvader geeste, ens.  Jer. 
10:2  So sê die YAH: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene 
nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor 
skrik nie.  
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(15) Die flankering van die Pousdom met hulle Maria, Petrus, Dagon die 
vis, kruise en obeliske Ex 23:24 Jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig 
en hulle nie dien nie, ook mag jy nie doen na hulle werke nie; maar jy 
moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. (16) 
Die flankering agteraan ander volke se gode soos die Indiërs, Japannese, 
Chinese, Jode en swart Afrika Ex 23:33  Hulle mag in jou land nie woon 
nie, dat hulle jou nie verlei om teen My Wetsoortreders word nie. Want jy 
sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou ‘n strik wees. (17) Die flankering met 
Christendom, Jodedom, Joga, Kundalini, ens Deut. 7:16  En jy sal al die 
volke verteer wat YAH jou Skepper aan jou oorgee; jou oog mag hulle nie 
verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie; want dit sal vir jou ‘n strik 
wees. (18) Die flankering met JA BUL ON, Mithra, Ala, Zuis,  Deut 11:16  
Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en 
ander gode dien en voor hulle neerbuig, (19) Die flankering, 
Vrymesselary, sonaanbidding , ens. Deut. 13:13  Deugniete het by jou 
opgetree en die inwoners van hulle stad verlei deur te sê: Laat ons gaan 
en ander gode dien—wat julle nie geken het nie — (20) Die flankering 
Nimrod, Semiramis en Tammus. Rig.2:3  So sê Ek dan ook: Ek sal hulle nie 
voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle 
gode ‘n strik vir julle. (21) Die flankering met slange, honde, katte, beeste, 
ens. Lev 11:44  Want Ek is YAH julle Skepper; toon dan dat julle rein is en 
wees rein, want Ek is rein; daarom, verontreinig julle self nie deur enige 
ongedierte wat op die aarde kruip nie. 1 Pet 1:15  Maar soos Hy wat julle 
geroep het, rein is, moet julle ook in jul hele lewenswandel rein word, :16  
omdat daar geskrywe is: Wees rein, want Ek is rein.  
 

Jes. 42:8  Ek is YAH, dit is My Naam; en My eer sal Ek aan geen ander 
gee, of ook My lof aan die gesnede beelde nie. Ex 20:5  Jy mag jou voor 
hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, YAH  jou Skepper, is ‘n 
jaloerse Skepper wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, 
aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; Jer.16:11,12;   
1Sa. 12:21  En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle agter nietige 
afgode aan wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietighede is. 
Deut. 8:19  Maar as jy nogtans die HERE YAH jou God Skepper vergeet en 
agter ander gode aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan 
verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom; Jer.18:15  Nogtans 
het My volk My vergeet, hulle laat rook opgaan vir die nietige afgode; dié 
het hulle laat struikel op al hul weë, op die ou paaie, om te loop op 
sypaaie, ‘n ongemaakte pad; Jer.16:11  ... sê: Omdat julle vaders My 
verlaat het, spreek die HERE YAH, en agter ander gode aan geloop en 
hulle gedien en hul daarvoor neergebuig het, maar My verlaat het en my 
wet nie gehou het nie, Jer.16:12  en julle nog erger gehandel het as julle 
vaders; want kyk, julle wandel elkeen na die verhardheid van sy bose 
hart, om na My nie te luister nie. Ps. 106:34,35 



28. 
Kom ons kyk na wetende en onwetende flankeerdery in jou alledaagse lewe. 
  

Vandat jy wakker word in die oggend tot wanneer jy weer gaan slaap is dit 
skrikwekkend om al die oorweldigende kultuurgoed rondom jou te sien. 
Stel jou nou voor: Jy het geslaap in slaapklere wat vol kultiese-tekens is en 
dit sluit jou kombers of lakens in; Jou tandeborsel, hareborsel, waslap en 
handdoek is ook besmet met tekens; Jou skoene en seilskoene het soos jou 
hemp ‘n embleem op wat nie daar hoort nie; Die oggend pap se boks het die 
‘halaal’ teken op en so ook die suiker en koffie wat jy drink; Die prente wat 
teen jou huis-mure hang is vol oosterse gode; Die losstaande beelde wat jy 
by die winkel uitgesoek het ‘pronk op die vloer’ en so ook die wat jy op 
straat gekoop het, is vol voorvaderlike geeste, van swart Afrika en Asiërs se 
gode; Jy klim in jou voertuig en iets hang aan die truspieël wat daar nie 
hoort nie; Die musiek op die radio is so lasterlik as wat kan kom “dan praat 
ons nie eers oor die verleidelike seks liedere nie”; Van vertrekpunt tot by 
jou werk is oral langs die pad advertensieborde wat vol kaal vroue is en 
waarvan die helfte vol swartmans met wit vroue is; Moet ek nog werklik 
aangaan?  
 
Kom ons kyk net na ‘n klein groepie gode wat op TV, Rekenaar en Film is: 
Die Griekse god Zeus seun van Cronus; Die Egiptiese god Horus seun van 
Osiris; Dionysus seun van Zeus; Tammus seun van Nimrod; Thor die seun 
van Odin; Mithra, Attis, Krishna, Amon-Ra, Helios, Ishtar, Dagon, Beel se 
dab, Astarte, Diana, Anubis, Hades, Hermes, Pan, Poseidon en nog vele.  
 

Nou met die toedrag sit ons met baie vrae soos bv.: Waar kom al die gode 
vandaan en hoekom bestaan hulle nog tot vandag toe? 
Toe YAHUSHA ons besoek het op aarde het Hy sekere opdragte gegee wat 
ons as dissipels moet doen en nie moet doen nie. Hy het sy dissipels {soos 
ons} gewaarsku dat hulle nie na sekere volke toe mag gaan om die evangelie 
van dié Koninkryk te verkondig nie, want hulle sal daar geen dissipels vir 
Hom kan maak nie. Die uitverkore is weggehou van die basters onder hulle, 
weg gehou van die Samaritane, weg van die Fariseërs en Skrifgeleerdes, 
weg van die Jode wat nie Judeërs was nie. So is hulle ook weggehou van die 
oosterse volke af, weg van Babiloniërs, Asiërs, Indiërs, Chinese en 
Japannese. Hulle mag slegs soos ‘n Petrus onder die heidene gaan werk om 
te soek na uitverkore broers wat deel uitmaak aan die uitverkore bloedlyn.  
 

Nou die gode aspek:  
Hindoeïsme is die oudste geloof op aarde (onthou ons as Yashar’EL het nie 
‘n geloof waar ons aan behoort nie). Hindoeïsme het geïnfiltreer in alle 
gelowe op aarde. Omrede hulle die oudste is het daar baie kultusse rondom 
hulle ontstaan. Vat bv. die “Swastika” wat Hitler geassimileer het van die 
Hindoes. Dit is ‘n son teken van die Hindoes waarvan die Chinese en hulle 
bure dit ook gebruik (Die drie, ses en agt punt ster kom ook van hulle).  
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Die Kundalini slang met die chakras (wat sekere punte in jou ruggraat is) 
kom van die Hindoes wat weer die boom van die lewe by die Jodedom is. 
Die alsiende oog (Horus) wat die Amerikaners so lief voor is kom van hulle. 
Die Hindoes het in 1966 besluit dat hulle die wêreld gaan oorneem deur 
hulle geloof en wat werklik sigbaar is in ons algemene lewe (Joga).  
 

Nou dat ons weet waar alleman geloof vandaan kom, kan ons nou verder 
gaan om Ha satan se werke te sien.  
As ons bv. na Ismael kyk sal ons sien dat hy 12 vorste geword het en dat sy 
nageslag onder die Indiërs gaan woon het (Soos ons kan sien is Moslems in 
die algemeen ligter van kleur as die Indiërs. Ismael was ‘n wit kind van 
Abraham. Baie dink dat Hagar bruin van kleur was, maar min weet dat 
Gam die stigter van Egipte was en waarvan hy ‘n wit man was. Ons weet 
ook dat Noag suiwer was, dus sou sy seuns ook gewees het nie waar nie?). 
Die Ismaeliete het dus verbaster met die swart Indiërs en so ook probeer 
om hulle geloof te assimileer (Met oë-aanskouing wil ek sê dat die 
Moslems  baie Hindoeïsme in hulle geloof het daardeur). 
 

Kyk ons na ‘Babilon’ waar Nimrod koning gewees het lê dit langs Indië en 
wat sê dit? Ja Ha satan het reeds in Nimrod se tyd Hindoeïsme in hulle kele 
afgedruk. Jare daarna het die Juda en Benjamin stamme 70 jaar in Babilon 
vertoef. Hulle reken daar het sowat 40 000 gevangenisse na Babilon 
gegaan, maar die dag toe hulle terug gegaan het, het net 4000 terug gegaan. 
Wat het met die ander gebeur? Het die ander verbaster ? Dit is daar waar 
die verbasterde Judeërs / Jode hulle Hindoe rituele gekry het. Die Jodedom 
maak verniet dat hulle die uitvinders is van die okkulte / geheimenis. 
     

Die Jode (Sodanige beligte manne) wat oral die geheime van ander volke 
steel het oor die jare meesters in die okkulte wêreld geword. Hulle is so 
ontsettend ryk dat hulle behoorlik die aarde besit. Ons sit 100% in mag van 
die ryk-families / ronde-tafel families wat Ha satans daar gestel het soos ek 
dit bo uitgewys het. 
  

Hulle hou ons feeste, maar op hulle Maan-kalender. Hulle vier drie van ons 
feeste op die sewende maand wat verkeerd is! Hulle besny omrede hulle dit 
gesteel het by Isak / Ismael. Nie so seer Isak nie, want aan Isak is daar ‘n 
Verbond aan gekoppel. Hulle blaas die ramshoring wat ook nie aan hulle 
behoort nie, want die horing blaas kom van Isak en die ram wat aan die bos 
vasgehaak was, wat in die plek van Isak gesterf het. Baie volke dink 
allerhande verskonings uit om hulle uit te lig as die uitverkorene.      
Ons weet dat YAHUSHA gekom het in alle offergawes en tekens wat ons 
voorvaders veronderstel was om te doen. Hy het nie net gekom in die plek 
van die lam nie, maar in alle denkbare offer. Matt. 5:17  Moenie dink dat Ek 
gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te 
ontbind nie, maar om te vervul.  
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Matt. 9:13  Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil versoening {guns / 
mercy} hê en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te 
roep nie, maar wetsoortreders tot bekering  
(Kry gerus die traktaat oor “Verbond en sy teken”) 
 
YAHUSHA het gekom om Sy uitverkore los te kom koop wat nog onder die 
ou wette vasgevang was (Vry kom koop). Reeds in YAHUSHA se tyd was 
baie verly deur die Jodedom, Fariseërs en Skrifgeleerdes (Matt.23:29-33).  
Hetsy YAHUSHA of Sy dissipels het nie teen vleeslike verordeninge 
gespreek nie, maar meer net gewaarsku teen begeertes en vleeslike 
verordeninge wat stryd voer teen die siel 1 Per.2:11   
 
Ter afsluiting.       
Vasgevang is die wat nie weet wat hulle veronderstel is om te weet nie (Dat 
hulle nie weet dat hulle nie weet nie). Die wat wel weet en niks daaraan 
doen nie gaan eendag voor die wit Troon verskyn. Word wakker volk van 
YAH. 
 
Tot vertroosting weet ons dat  YAHUSHA reeds gekom het as ons Losser  
en dat Hy ons losgekoop het uit Ha satans se mag en al sy tekens soos:  
Hindoeïsme, Mohammedane, Boeddhisme, Jodedom, Christendom,  
Pousdom, Ateïsme, Sonaanbidding, Maan aanbidding, Sterre voorspellers, 
Panteïsme, ens. YAHUSHA het gekom om te oorwin waarvan ons dus reeds 
oorwinnaars is. ‘n Tweede keer gaan YAH kom, maar die keer kom Hy as 
Koning YAH om te heers oor en saam met ons tot in alle ewigheid!   
 
Kortliks oor Ateïsme, Christendom en die ware kind van YAH. Oor hulle 
Geloofsbelydenis en religieuse sieninge.    
‘n Ateïs is iemand wat nie in die bestaan van ‘n Skepper (VADER of Seun) 
glo nie. Volgens hulle was gode slegs 'n doeltreffende afskrikmiddel wat 
ingespan is om die morele orde te handhaaf. Daar bestaan vir hulle nie so 
iets soos ‘n onsigbare werklikheid – soos YAH – nie. Hulle sê hulle dien en 
vereer die skepsel in plaas van die Skepper aan wie die lof toekom vir ewig. 
Die vroegste vorme van ateïsme kom weereens uit die ou Indiese 
geloofsisteem soos die Djainisme, Samkhya, die oorspronklik Hindoeïsme 
en so ook Boeddhistiese geloof. Karel Marx en Charles Darwin wat die 
voorvaders van Ateïsme was wat die wetenskaplikes (Van hulle leeftyd) 
beïnvloed het om in die evolusie te glo. Vir ewig is hulle verlore, want YAH 
ons Skepper het gesê: “Laat dit so wees” nie Laat dit so word nie.  
 
‘n Christen is iemand wat maklik aan die neus gely word. Hulle eet en drink 
wat hulle wil, hulle trek aan wat hulle wil, hulle loop behoorlik tussen 
verskillende kerk gelowe rond, want hulle glo mos eintlik almal dieselfde 
daarom die “susters kerke” 
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Hulle glo baie sterk in die doktrine van geloofsbelydenis  soos die 
Heidelberg Kategismus, Apostoliese Geloofsbelydenis, Nederlandse 
geloofsbelydenis, Dordtse Leerreëls, ens. Die NG kerk wat so bors uitstoot 
teenoor sy susters lees tog die Apostoliese wette wat ontvang is van Rooms-
Katolieke (Romeine in YAHUSHA se tyd). Christendom is ‘n nuwe geloof 
wat sy ontstaan gekry na YAHUSHA in Paulus van Tarsus se tydperk. Hulle 
glo dat jy aan ‘n geloof moet behoort anders is jy ‘n Ateïs.  
 
Nou vra ek net die vraag: Waar in die ganse Geskiedenis boek (Skrifte) 
staan dit dat ons aan ‘n geloof moet behoort. Dit is ‘n Boek van ‘n leefwyse 
wat ondersoek en nagevolg moet word. Ongelukkig  flankeer die uitverkore 
behoorlik met die oosterse gelowe (Eseg.16:30-35).           
 
Mense ‘n uitverkore ‘broer’ is iemand met Vaste vertroue op VADER en SY 
Seun YAH het; Wat ‘n Vaste oortuiging van die Waarheid het wat deur 
VADER geopenbaar is deur SY Seun YAH; Hy weet dat hy besig is met die 
Waaragtige Skepper van hemel en aarde (Sy Naam is YAH) en dat Hy ‘n 
VADER het wat dié Waaragtige Skepper is van die Hemele; Hy glo en weet 
dat YAHUSHA dié Gesalfde is van VADER wat gekom het om ons Los te 
kom koop en wat weer gaan kom as Koning YAH (Dié Seun van VADER).  
 
Hy wat reeds in die waarheid wandel erken dat daar ‘n verborge skat vir die 
uitverkore in die Skrifte lê; Dat daar ‘n Skrif gesag is en gehandhaaf moet 
word; Dat die Skrif ‘n letterlike verklaring is van gebeure; Hy verwerp die 
vergeesteliking van die skrif as dit kom by ander volke, maar wel geestelike 
werkinge onder die volk van YAH; Hy erkenning die 7 dae skepping; Hy 
weet en ken die vyandige koninkryk van Ha satan; Hy weet dat hy ‘n 
Yashar’EL is; Dat daar ‘n VADER en Seun (Skepper) is met die Naam 
“YAH”; Dat daar ‘n hemel en hemele is; Dat die evangelie van die 
Koninkryk verkondig moet word oor die ganse wêreld; Dat “los” koop of 
vrykoping nie verlossing is nie; Dat die Rein Gees binne in hom aan die 
Seun behoort; Hy erken die verkeerdheid van vryheid van die menslike wil; 
Hy wil graag die 10 gebooie as gesag en orde handhaaf; Hy weet verseker 
dat hy in besit is van dié biologiese identiteit van YAH; Hy weet dat daar 
geen kompromie met ander volke gemaak mag word nie; Hy erken 
Yashar’EL se moraliteit en waardes; Hy weet verseker dat hy van bo is en 
nie van benede is nie (stof van die aarde).  
 
Mense die Christendom is ‘n kultiese groep en direkte sonaanbidders. Kom 
uit onder hulle voordat dit te laat is. 
 
    Bedink dit 


