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              39. 
        Wanneer moet ons “Amein” gebruik 

 

Voor ons begin kom ons kyk eers na die betekenis en verskille:. 
Die woord “Amen” wat by verre die meeste gebruik word het ‘n Egiptiese 
agtergrond. Amen was ‘n mitologiese god wat “lewe” uitgebeeld het en het 'n 
ram–kop  (bokram) gehad. Hy was (is) later geïdentifiseer as ‘n songod met 
die naam Amen-Ra , ook gespeld as Ammon, Amon. Jer. 46:25  Die HERE 
YAH van die leërskare, die God Skepper van Israel, Yashar’EL sê: Kyk, Ek 
doen besoeking oor Amon van No en oor Farao en Egipte en sy gode en sy 
konings, ja, oor Farao en die wat op hom vertrou; 
Deur daardie agtergrond het sommige (soos ekself) besluit om Amein te sê 
om sodoende nie aan Amen-Ra eer te gee nie. In Hebreeus lyk Amein so ָאֵמן, 
wat beteken “So sê ons almal”. M.a.w. “Dit wat gespreek was stem ons mee 
saam”. Oor vertaling se Amein beteken: “So is dit of so sal dit wees” M.a.w. 
“laat dit so wees”. Soos ons kan sien is daar ‘n verskil tussen die woorde 
waarvan jy ‘n besluit moet neem hoe en waar jy Amein gaan gebruik. Die 
Hebreeuse betekenis is samestemming en die oor vertaalde is bevel 
hebbend.  
Met die ‘onse VADER’ gebed sluit dit eintlik met: “Laat U wil geskied”, want 
wat in die gebed gevra word laat ons nou oor aan VADER sodat Sy wil 
geskied. Hy sal besluit om te gee wat goed is vir ons en nie Amen of Amein 
nie. Ons kan mos nie VADER beveel om te sê: “Laat dit so wees” of So is dit 
en so sal die wees nie!  
Kom ons kyk na kort stukkies wat in die Skrif staan ter openbaringe vir ons.  
Deur enige bevel van VADER aan te hoor het die volk telkemaal saamgestem 
deur te sê  “Amein” Wat hulle eintlik gesê het: Soos dit daar geskrywe staan 
so sal dit wees. 1 Kron. 16:36  Geloofd sy die HERE YAH, die God Skepper 
van Israel Yashar’EL, van ewigheid tot ewigheid! En die hele volk het gesê: 
Amen Amein! en: Prys die HERE YAH!  Neh. 8:7 en Esra het die HERE 
YAH, die grote God Skepper, geloof, en die hele volk het geantwoord: Amen 
Amein, amen amein! ... Ps. 41:14 Geloofd sy die HERE YAH, die God 
Skepper van Israel Yashar’EL, van ewigheid tot in ewigheid! Amen Amein, 
ja amen amein. So ook in Ps. 106 :48 Hier het ons lofwaardigheid wat aan 
YAH behoort en word bevestig met “Amein” So sal dit wees en so is dit.   
 

Jer. 28:6 ...die profeet Jeremia het gesê: Amein, laat die HERE YAH so 
doen!.. Luk 11:2  En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: Onse VADER 
wat in die hemele is, laat U Naam geheilig afgesonder word; laat U 
koninkryk kom; laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die 
aarde; 1 Pet. 4:11  As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God 
VADER; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God VADER 
verleen, sodat God VADER in alles geresepteer kan word deur J*sus 
Christus YAHUSHA dié Gesalfde, aan wie die onskendbaarheid en krag 
toekom tot in alle ewigheid. Amen  Amein. 5:11  Aan Hom die heerlikheid 
lofprysing en die krag tot in alle ewigheid! Amen Amein. 5:14 ens.   
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2 Pet. 3:18  Maar julle moet toeneem in die genade guns en kennis van onse 
Here Meester en Saligmaker Redder, J*sus Christus YAHUSHA dié Gesalfde.  
Aan Hom kom die heerlikheid lofprysing toe, nou sowel as in die dag van 
die ewigheid. Amen Amein. Juda. 1:25 ;  Open. 7:12  ;  22:20 
Weereens gee die gedeeltes aansien aan VADER en Sy Seun deur “Amein” 
Soos 1 Petrus sê in 4:11: “As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van 
VADER ” 
Hoekom dit belangrik is om die uitspraak en betekenis van die woord Amein 
te leer  is omdat YAH / YAHUSHA Homself verteenwoordig in die woord 
‘Amein’. Open. 3:14...: Dít sê die Amen Amein, die getroue en waaragtige 
Getuie, die begin van die skepping van God VADER: Amein beaam 
uitgesproke woorde soos in Open. 22:21  Die genade guns van onse Here 
J*sus Meester YAHUSHA dié Gesalfde sy met julle almal! Amen Amein.  
 

Om saam te vat: Met al die woorde kan dit jou nou dalk verwar om Amein te 
gebruik. Soos ek altyd sê: Ons is Afrikaans, praat dan Afrikaans en los die 
taalvermenging uit! Ons ken mos nou die betekenis van die woorde Amen en 
Amein. Gebruik dus die openbare betekenis daarvan. 
Soos bv.: 1) In die oggend as jy VADER groet smeek SY Seun se hand en sluit 
                      met “Laat U wil geskied, HalleluYAH”. 
    2) Met etes deur die dag dank VADER deur  SY Seun YAHUSHA 
                      met “Dankie in U Seun YAHUSHA, HalleluYAH”.  
    3) In daaglikse kommunikasie met YAHUSHA gebruik dan 
                      “Alle eer aan VADER in U YAHUSHA, HalleluYAH” 
    4) In die aand as jy VADER groet dank HOM vir YAHUSHA in jou 
                     lewe en sluit weer met “Laat U wil geskied, HalleluYAH”  
 
Met loof en prys kan jy omtrent al die trems  gebruik: So is dit; So sal dit 
wees; Laat dit so wees . 
 

Wanneer ons met VADER of Seun te doen het behoort “Amein” aan HULLE.  
Wanneer ons smeek (in ons behoeftes) moet ons nederig wees vir 
ontvanklikheid daarom: “Laat U wil geskied” of “As dit U behaag” (Nie 
Amein nie). Vir eeue lank gebruik volkere Hebreeuse terme en is mislei deur 
Jood / Romeinse vertalers daarvan. Daarom asb. uitverkorene bid tot 
VADER deur die Seun in eervolle Afrikaans wat jy en die volgende kan 
verstaan!!  
Gebruik die Skepper (Seun) se Naam “YAH of YAHUSHA” en eer die 
VADER. 
In die “God” naam in die Ou Testament gebruik: “Skepper of Heerser”. 
In die God naam in die Nuwe Testament gebruik: “VADER” ( Soms Skepper) 
In die Here naam in die Ou Testament gebruik: “YAH”. 
In die Here naam in die Nuwe Testament gebruik: “Meester”. 
In die Christus naam in die Skrifte gebruik: “Dié Gesalfde / Nasaréner”. 
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Ek wys ‘n paar verse uit sonder om dit te verander en kyk na die 
openbaringe!  
 

Ex. 3:15  Toe sê God (ons Skepper) vêrder vir Moses: Dit moet jy aan die 
kinders van Israel Yashar’EL meedeel: Die HERE, (YAH) die God 
(Skepper) van julle vaders, die God(Skepper) van Abraham, die 
God(Skepper) van Isak en die God(Skepper) van Jakob, het my na julle 
gestuur. Dit is My Naam vir ewig, en dit is My gedenknaam van geslag tot 
geslag.  
Joh. 17:3  En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige 
God, (VADER) en J*sus (YAHUSHA) Christus (dié Gesalfde) wat U 
gestuur het.  
Matt. 26:63  Maar J*sus (YAHUSHA) het stilgebly. En die hoëpriester 
antwoord en sê vir Hom: Ek besweer U by die lewende God (VADER) dat 
U vir ons sê of U die Christus,(Gesalfde) die Seun van God,(VADER) is?  
Ex. 34:6  En toe die HERE (YAH) by hom verbygaan, het Hy geroep: 
HERE, (YAH) HERE, (YAH) barmhartige en genadige (goedgunstig) 
God, (Skepper) lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; 
2 Joh. 1:3  guns, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God 
(VADER) die Vader en van die Here(Meester) J*sus(YAHUSHA) 
Christus,(dié Gesalfde)  die Seun van die VADER, in waarheid en liefde. 
Mark. 1:1  Die begin van die evangelie van J*sus Christus,(YAHUSHA dié 
Gesalfde) die Seun van God (VADER). 
 

Ek lig ook net dié “Messiahs en Gesalfde” term uit wat na Sy uitverkore wys!  
 

1 Pet. 4:16  Maar wanneer iemand as ‘n Christene gesalfde ly, moet hy hom 
nie skaam nie, maar VADER verheerlik verhoog / loof in hierdie opsig. 
Hab. 3:13 You went forth and have come for the blessed of Your people, for 
the deliverance and victory of Your anointed [people Yashar’EL]; (AMP 
Skrif.) Die gesalfde volk is Yashar’EL!! Prys Sy Grote Naam !  
  

Ontsettende sterk woorde wat gebruik kan word om die uitverkore volk 
wakker te skut in YAHUSHA ‘dié gesalfde’ en ons as Sy gesalfde volk. Geen 
ander volk kan daarop staatmaak dat hulle gesalf is deur YAH nie. Wat dit 
nou beteken is dat die Suiwer Bloedlyn die gesalfde lyn is en dat hulle 
bekend is as die Nasaréner volk “nie Christene nie”, maar dié 
“Nasaréners”. Almal is mos Christene, bruin, swart of geel!, maar nie een 
van hulle kan kwalifiseer vir gesalfdes nie! Almal word nou net Israeliete, 
maar almal kan nie ‘n “gesalfde Yashar’EL” wees nie! Jode wil graag die 
uitverkore volk wees, maar is nie “dié gesalf” nie. Soos die Jode sê: “almal 
is diere” behalwe die Jode; Die teenoorgestelde is wel waar, “net “die 
gesalfde” volk van YAH”, en dit sluit nie die Jood in nie! 
 

Ter afsluiting sê ek nou HalleluYAH en Amein vir die wat die betekenis nou 
ken.  

                      Bedink dit my vriend 


