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2.
“Verootmoedig”
Hoe kan herstel weer terugkeer na ‘n land wat afgebreek en verskeur is soos
Suid-Afrika? Wat moet die Boer / Yashar’EL doen om uit sy skande,
swakheid, treurigheid en smaad uit te kom?
Herstel die feeste:
Geloftes soos: Slag van Bloedrivier en Paardekraal;
Herdenking:
Jeugdag, Stigtingsdag;
Skrif feeste:
Shabbat, Shabbatte
Gebruik die oorspronklike Naam:
YAHUSHA;
Gebruik die Skrif:
1933 / 53 vertaling;
Seën:
Seën jou gesin en jou naaste;
Verootmoedig:
Bekeer, Onderhou die Gebooie;
Maak jou hand oop:
700 000 Armes in plakkerskampe;
Hulp:
Geen volk sal en kan ons help nie; Ons mag nie bang wees vir
die wat ons aanval en ons land afbrand nie;
Vlug:
Ons mag nie vlug nie, sal lewe ons sal sterwe;
Staak die feeste:
Kersfees, Paasfees, Valentynsdag, Moedersdag, Vadersdag;
Herkoms:
Ons ken nie ons Yashar’EL / Saksers afkoms nie;
Predikers:
Hulle het VADER toornig gemaak in valsheid, verbastering en
leuens;
Afvallig:
Van waardes, waarheid, ons geskiedenis en ons Skepper;
Strafgerig: 80 duisend blanke moorde, huise en lande wat afgebrand word,
stukkende poorte, meer as 700 duisend armblankes in “plakkerskampe”?

3.
Straf:
Deut. 28:31,31 Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal
daarvan nie eet nie; jou esel word voor jou weggeroof en sal na jou nie
terugkom nie; jou kleinvee word aan jou vyande gegee sonder dat daar vir
jou ‘n helper is. :32 Jou seuns en jou dogters word aan ‘n ander volk gegee,
terwyl jou oë dit sien en die hele dag na hulle smag sonder dat jy daar iets
aan kan doen. Deut. 32:21 Hulle het My ywer gewek deur wat nie-God
Skepper is, My geterg deur hulle nietige afgode. Ék sal dan hulle ywer wek
deur die wat ‘n nie-volk is, deur ‘n dwase nasie sal Ek hulle terg.
Neh. 5:5 En nou, ons vlees is soos die vlees van ons broers en ons kinders
soos hulle kinders, en tog moet ons nou ons seuns en ons dogters tot slawe
verneder, en van ons dogters is al verneder sonder dat ons daar iets aan
kan doen, en ons lande en ons wingerde behoort aan ander.
Vervloeking:
Deut. 27:15:Vervloek is die man wat ‘n gesnede of gegote beeld
maak, ‘n gruwel vir die HERE VADER, werk van ‘n ambagsman se hande,
en dit in die geheim opstel; en die hele volk moet antwoord en sê: Amein.
:16 Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag; en die hele volk moet
sê: Amein.
:17 Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê; en die hele volk moet sê:
Amein.
:18 Vervloek is hy wat ‘n blinde op die dwaalweg lei; en die hele volk moet
sê: Amein.
:19 Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en weduwee
verdraai; en die hele volk moet sê: Amein.
:20 Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy
het die kombers van sy vader opgelig; en die hele volk moet sê: Amein.
:21 Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het; en die hele volk moet
sê: Amein.
:22 Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van
sy vader of die dogter van sy moeder, gemeenskap het; en die hele volk
moet sê: Amein.
:23 Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder
gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amein.
:24 Vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan; en die hele volk
moet sê: Amein.
:25 Vervloek is hy wat ‘n omkoopgeskenk aanneem
om ‘n persoon—onskuldige bloed—dood te slaan; en die hele volk moet sê:
Amein.
:26 Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie
hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amein.

4.
Erkenning:
Deut. 26:5 Dan moet jy voor die aangesig van die HERE VADER jou
God Skepper verklaar en sê: My vader was ‘n swerwende Arameër en het
na Egipte afgetrek en daar as vreemdeling vertoef met min mense; maar
hy het daar ‘n groot, magtige en talryke nasie geword. :18 En die HERE
VADER het jou vandag laat verklaar dat jy vir Hom ‘n eiendomsvolk sal
wees soos Hy jou beloof het, en dat jy al Sy gebooie sal onderhou;:19 en dat
Hy jou dan die hoogste sal stel bo al die nasies wat Hy gemaak het, tot ‘n lof
en ‘n roem en ‘n sieraad, en dat jy ‘n heilige afgesonderde volk aan die
HERE VADER jou God Skepper sal wees soos Hy beloof het.
Rig. 2:11 En die kinders van Israel Yashar’EL het gedoen wat verkeerd
was in die oë van die HERE VADER: hulle het die Baäls gedien :12 en die
HERE VADER, die God Skepper van hulle vaders, verlaat wat hulle uit
Egipteland uitgelei het, en hulle het agter ander gode aan geloop, van die
gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en
die HERE VADER geterg. :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 die HERE VADER: so het hulle
nie gedoen nie. 1Kon. 14:23 En hulle het ook vir hulle hoogtes gebou en
klippilare en heilige boomstamme op elke hoë heuwel en onder elke groen
boom. :24 En daar was ook skandseuns in die land; hulle het gehandel
volgens al die gruwels van die nasies wat die HERE VADER voor die
kinders van Israel Yashar’EL uit verdrywe het. 1Kon. 18:21 En Elía het
nader gekom na die hele volk en gesê: Hoe lank hink julle op twee gedagtes?
As die HERE VADER God Skepper is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg
hom na! ..... 2Ki 17:9 En die kinders van Israel Yashar’EL het heimlik
volbring wat nie reg was teenoor die HERE VADER hulle God Skepper nie;
en hulle het vir hul hoogtes gebou in al hulle stede, van wagtoring af tot
versterkte stad. :16 En hulle het al die gebooie van die HERE VADER hulle
God Skepper verlaat en vir hulle gegote beelde, twee kalwers, gemaak, ja,
‘n heilige boomstam gemaak en gebuig voor die hele leër van die hemel en
Baäl gedien. Esra. 9:1 ....: Die volk van Israel Yashar’EL en die priesters en
die Leviete het hulle nie afgesonder van die volke van die lande, wat hulle
gruwels betref nie,.:2 Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir
hul seuns geneem , sodat die heilige afgesonderde geslag hom met die volke
van die lande ver - meng het; en die owerstes en die leiers het in hierdie
ontrou eerste die ha..

5.
Getuienis:
Jos. 24:15 Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE VADER
te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle
vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in
wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE VADER dien.
:22 Daarop sê Josua aan die volk: Julle is getuies teen julleself dat julle vir
julleself die HERE VADER gekies het om Hom te dien. En hulle sê: Ons is
getuies. :23 Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig
julle hart tot die HERE VADER, die God Skepper van Israel Yashar’EL.
Pleit:
Ps. 74:2 Dink aan U vergadering wat U in die voortyd verwerf het,
wat U verlos het om die stam van U erfdeel te wees, aan die berg Sion waar
U op gewoon het. :3 Hef U voete op na die ewige puinhope: alles het die
vyand in die heiligdom reinheid verniel. :4 U teëstanders het binne-in U
vergaderplek gebrul; hulle het hul tekens as tekens gestel. :9 Ons sien nie
ons tekens nie; daar is geen profeet meer nie, en by ons is daar niemand
wat weet hoe lank nie. :22 Staan op, o God Skepper, verdedig U saak; dink
aan die smaad wat U die hele dag aangedoen word deur ‘n dwaas. :23
Vergeet nie die geroep van U teëstanders nie—die rumoer van U
opstandige vyande, wat altyddeur opgaan!
Bevel:
Deut. 30:16 Wat ek jou vandag beveel, is om die HERE VADER jou
God Skepper lief te hê, in Sy weë te wandel en Sy gebooie en Sy insettinge
en Sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die
HERE VADER jou God Skepper jou mag seën in die land waarheen jy gaan
om dit in besit te neem. Deut. 15:11 Want die arme sal in die land nie
ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand wyd
oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. Deut. 17:14
As jy kom in die land wat die HERE VADER jou God Skepper jou sal gee, en
dit in besit neem en daarin woon en dan sê: Ek wil ‘n koning oor my
aanstel soos al die nasies wat rondom my is, :15 dan moet jy sekerlik ‘n
koning oor jou aanstel wat die HERE VADER jou God Skepper sal verkies;
uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen
uitlander, wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie.
Esra. 9:12 Gee dan nou julle dogters nie aan hulle seuns en neem
hulle dogters nie vir julle seuns nie, en soek tot in ewigheid nie hulle vrede
en geluk nie, sodat julle kan sterk word en die goeie van die land geniet en
dit aan julle kinders as besitting kan gee tot in ewigheid.

6.
Opdragte:
Deut. 12:2 Julle moet terdeë verniel al die plekke waar die nasies
wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge en op die
heuwels en onder elke groen boom. :3 En julle moet hulle altare omgooi en
hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand
en die gesnede beelde van hulle gode omkap en hulle naam van dié plek laat
verdwyn.
Deut. 19:14 Jou naaste se grenslyn, deur die voorvaders getrek in jou
erfdeel wat jy sal erwe in die land wat die HERE VADER jou God Skepper
jou sal gee om dit in besit te neem, mag jy nie verlê nie. :20 En die ander
moet dit hoor en vrees en nie meer verder by jou so iets verkeerds doen nie.
:21 En jou oog mag nie verskoon nie: lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir
tand, hand vir hand, voet vir voet.
Deut. 23:2 Geen baster mag in die vergadering van die HERE VADER kom
nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE VADER
nie kom nie. :6 Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir
ewig nie soek nie. :19 Jy mag jou broer geen rente oplê nie, rente van geld,
rente van eetware, rente van enigiets wat ‘n mens teen rente uitleen nie.

Lering:
Rig. 9:8-15 Eendag het die bome gegaan om ‘n koning oor hulle te
salf en aan die olyfboom gesê: Wees koning oor ons! :9 Maar die olyfboom
het vir hulle gesê: Sou ek my vettigheid opgee wat God Skepper en die
mense in my prys, en oor die bome gaan swewe?
:10 Toe sê die bome vir die vyeboom: Kom jy, wees koning oor ons.
:11 Maar die vyeboom het vir hulle gesê: Sou ek my soetigheid en my goeie
vrugte opgee en oor die bome gaan swewe?
:12 Toe sê die bome vir die wingerdstok: Kom jy, wees koning oor
ons. :13 Maar die wingerdstok het vir hulle gesê: Sou ek my mos opgee wat
God Skepper en die mense vrolik maak, en oor die bome gaan swewe?
:14 Toe sê al die bome vir die steekdoring: Kom jy, wees koning oor
ons! :15 En die steekdoring het vir die bome gesê: As julle in waarheid my
as koning oor julle salf, kom dan, skuil in my skaduwee; maar so nie, laat
daar dan vuur uitgaan uit die steekdoring en die seders van die Líbanon
verteer.

7.
Belofte:
Neh.1:9 maar as julle jul tot My bekeer en My gebooie onderhou en
dit doen—al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal Ek
hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat Ek verkies het
om My Naam daar te laat woon.
Job 8:5 As jy na God Skepper soek en die Almagtige om genade
guns smeek, :6 as jy rein en opreg is, ja, dan sal Hy oor jou opwaak en jou
woning herstel ooreenkomstig jou geregtigheid; :7 dan sal jou begin
gering wees, maar jou einde baie groot.
Ps. 11:1 ...... By die HERE VADER skuil ek. Hoe kan julle dan vir my
sê: Vlug na julle berg soos ‘n voël! Ps. 50:9 Ek hoef uit jou huis geen stier te
neem of bokke uit jou krale nie; :10 want al die wilde diere van die bos is
Myne, die vee op berge by duisende. :11 Ek ken al die voëls van die berge,
en wat roer op die veld, is van My. :12 As Ek honger het, sal Ek jou dit nie
sê nie; want die wêreld is Myne en sy volheid.:14 Offer dank aan God
Skepper, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; :15 en roep My aan in
die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. 2Kron. 7:13
As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan
beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur, :14 en my
volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my
aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die
hemel hoor en hulle sonde oortredinge vergewe en hulle land genees. :15
Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek.
Oordeel:
2Kon. 23:5 En hy het die afgodspriesters uitgeroei wat deur die
konings van Juda aangestel was om op die hoogtes in die stede van Juda en
in die omgewing van Jerusalem rook te laat opgaan, en ook die wat vir
Baäl, vir die son en die maan en die sterrebeelde en die hele leër van die
hemel offerrook laat opgaan het. 2Kon. 23:13 En die hoogtes wat oos van
Jerusalem was, .... die koning van Israel Yashar’EL, gebou het vir
Astarte..... :14 Hy het ook die klippilare stukkend gebreek en die heilige
boomstamme omgekap en hulle plek met mensbene opgevul.
Laat ons opstaan en die laer wat deur Andries Pretorius getrek was weer
herstel in die land wat aan ons behoort. Laat ons na die veg-hekke gaan en
ons self verdedig sonder om te skroom.

8.
Hierdie traktaat moet gesien word as ‘n brief wat opgestel moet word wat
tydens ‘n Geloftefees van 16 Desember voor VADER gelees moet word “Die
aandag moet op blad “2” gevestig word” Die blaaie 3 tot 7 is verse wat sal
help om ‘n brief daar te stel.
Met groot begeerte het baie al bymekaar gekom om ‘n volk reddings aksie
daar te stel (Geen resultate wil ek noem behalwe dat die volk passief is).
Soos genoem kom daar baie bymekaar, maar sonder daadwerklike
doelstellings.
Die Boervolk voel baie sterk oor hulle geloof hetsy in die verlede of die
toekomstige. Ongelukkig sit ons met dwarstrekkers waarvan die volk dit tans
nie kan verwerk nie. Daar kom baie voorstelle tussen die groepe, maar die
volgende groep stel nie belang “in hulle opposisie nie”. Elke groep is
natuurlik geloof en tradisioneel georiënteerd, maar ons as Boervolk sluit al
die groepe in, want ons het dieselfde behoeftes soos: uitmoording,
onteiening, ens.
Ons gedagte moet gaan oor ons erfenis en waar ons verkeerd gegaan het.
Ons moet kyk wat die Skrifte vir ons sê dat ons daarvolgens moet reageer.
Soos ons weet ag die Boervolk die Skrif belangrik in sy lewe; Kom ons bly by
daardie gedagte. Sef. 2:2 Voordat die besluit baar—soos kaf gaan die dag
verby—voordat daar oor julle kom die toorngloed van die HERE VADER,
voordat oor julle kom die dag van die toorn van die HERE VADER.
Jes. 1:18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE VADER: al
was julle sondes oortredings soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al
was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

Ns.:
Het die Brit geweet wat vir die Boer voorlê deur die gedenknaald op
Paardekraal?
Toe die Boere saam met Pres. Paul Kruger byeen gekom het op Paardekraal
het hulle ‘n klipstapel van duisende klippe gemaak en gelaat as herdenking.
‘n Jaar of wat daarna besluit J.C. Human landdros van Krugersdorp dat daar
‘n monument (toerisme aantrekking) oor die klippe opgerig moet word. Hy
kry twee manne “Wierde” (argitek) en “W. Y. Veitsch” (boumeester) om die
bouery te doen oor die gelofte klippe? Wie is die twee wat so snaakse vanne
aan hulle het, en die Boer se monument kom bou het? ‘n Scot en Engelsman!

9.
Gedurende Junie 1901 ‘tydens die Tweede Wêreld oorlog’ het Lord Roberts
van die Britte al die klippe onder die “gedenknaald” verwyder en in die
Vaalrivier onder ‘n treinbrug weg gaan gooi. Tot geen verbasing het hy die
gedenknaald geen skade aan gedoen nie. Hoekom nie ? Omrede dit ‘n
“obelisk” is. Hy weet dat hulle in elke land wat hulle betree obeliske oprig.
‘n Obelisk was vir hulle om uit te beeld dat hulle in heerskappy was soos Set
en Osiris (Of stel dit prontuit ‘obelisk oor die gelofte klippe’). ‘n “Obelisk”,
“Gedenkstene” , “Vredespale” is ‘n “Penis”! Gaan net gou in jou verbeeldingswêreld en sien al die “manlike dele” wat regop na bo wys waar VADER woon!
Na die gedenknaald oprigting te Paardekraal het die Boervolk oor al sy
gedenkwaardigheid ‘n “obelisk” (gedenknaald) opgerig. ‘n Kort ruk na die
oprigting het die volk in totaliteit verval (Kan ek noem dat dit voor die
hand-liggend is as ek noem dat dit die groot-gruwel is wat ons as Boer
weghou van VADER)! YAH het ons as volk verlaat soos Hy die ander
“broers” verlaat het weens hulle liberale sieninge. Hy het ons verlaat weens
die gode-beelde en gedenknaalde wat die eer kry. Mense ons vyand is die
heiden (Num.5:9). Hulle wat ons land in besit kom neem het, het gesorg dat
hulle hul gode-beelde en aanbidding-plekke opgerig het in vreemde (ons)
lande.
Kyk gerus wat sê die Skrif oor die gedenknaalde. Open. 18:4; Ex 34:12 - 17;
Lev. 26:1; Deut. 16:22; Jer. 43:13; Eseg. 26:11; Hos. 10:1,2; 2Kon. 3:2;
10:26,27; 11:18; 23:14; 2Kron. 14:2,3; 31:1
Die dag toe die Boer gelofte maak het, het hulle hulself verbly, maar die
verblyding was gekoppel aan hul belofte dat die gelofte aan VADER van jaar
tot jaar eerbiedig sou word. VADER het van jaar tot jaar gewag dat Sy
uitverkore (Boervolk) dit sou nakom; Daarom die straf wat ingetree het.
Onthou Paul Kruger se gelofte op Paardekraal
“Op 13 Desember 1880, het tussen 6000 en 8000 gewapende burgers op 'n
voorstel van Paul Kruger, elkeen 'n klip kom neersit op die plek waar die
monument vandag staan en is daar 'n gelofte gedoen nl.:
Gelofte
“Indien die liewe VADER ons help, en dit Sy wil is, en dat ons land terug sal
kry, dat die volk elke jaar terug sal kom om daar fees te vier, juis by hierdie
selfde steenhoop, en aan ons VADER ons gelofte kom betaal. En hierdie
steenhoop is die ewige getuie daarvan.”

10.
Doen nou die Paardekraal / Amajuba
Gelofte
In die teenwoordigheid van die Almagtige VADER , die kenner van alle
harte, onder biddende, siende om Sy gunstige hulp en ontferming, kom ons,
burgers van Suid-Afrikaanse Republiek, plegtig ooreengekom, soos ons by
hierdie ooreenkoms, om vir ons en onse kinders ‘n afgesonderde verbond op
te rig, het ons met plegtige eed besweer.
Ruim veertig jaar gelede, dat onse vaders die Kaapkolonie ontvlug sy, om ‘n
vrye en onafhanklike volk te word. Hierdie veertig jare was veertig jaar van
smart en lyding (tans 138 jaar).
Ons het Natal, die Oranje-Vrystaat, en die Suid-Afrikaanse Republiek gestig,
en drie maal het die Engelse Regering ons vryheid vertrap.
En ons vlag, wat ons vaders in hul bloed en trane gedoop het, teen die grond
platgeslaan.
Soos deur ‘n dief in die nag is ons vrye Republiek weggesteel. Ons kan en ons
mag dit nie dra nie. VADER wil, wat eerbied van ons vaders en liefde teenoor
ons kinders ons voorskryf, die erfpand van ons vaders ongeskonde aan ons
kinders oor te lewer.
Daarom is dit dat ons hier byeenkom en ons mekaar die hand gegee as
manne, broeders, plegtig te belowe, getrou te hou aan ons land en volk en
met die oog op VADER saam te werk, tot die dood toe saam te werk vir die
herstel van die vryheid van ons Republiek.
So help VADER Almagtig.
16de Des. regoor die land doen ons die gelofte van Bloedrivier / Paardekraal.
Beloof asb. met die vergadering om al die geloftes te eer en te respekteer.
Deut. 14:2...jy is ‘n volk (heilig) apart aan (die HERE) YAH jou (God)
Skepper, en jou het (die HERE) YAH uitverkies om Sy eiendomsvolk te wees
uit al die volke wat op die aarde is. Uitverkiesing Deut.4:36-40; 7:3-9;
10:15; Jes.41:8,9; 45:10; Eseg.20:4,5; Matt. 15:24 -26; 19:28; Joh.17:8,9;
ens.
Ns: Die geloftes bo is uit verskillende bronne saamgevat en dus nie 100%
oorspronklik nie. Doen gerus u eie ondersoeke en berus jou daarby, al wat ek
van u verwag is om die geloftes per jaar te eer en te respekteer (ondersoeke
was uit: Wikipedia; Storm front; Verbondsvolk; Suid-lander; ens.).
Bedink dit Boervolk.

