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                                                      Die Koninkryk 
 
Uitverkore volk van Abraham, Isak en Jakob. Om die Koninkryk aan te raak 
moet dit so deurgegee word dat ‘n klein kind dit ook kan verstaan. Ek gaan 
soos ons Skepper alledaagse goed vat en probeer verduidelik. Ek gaan ook 
die Koninkryk van verskillende hoeke af benader sodat ieder en elk sy taak 
daarin kan raaksien.  
 
(A) Eerstens: Die aardse koninkryke op aarde, soos Engeland, Nederland, 
Frankryk, ens., wat deur hul eie konings of staatspresidente geheers word, 
deel dieselfde aarde. Die een sê nie vir die volgende hoe hy moet heers in sy 
koninkryk nie. Die aarde waarop hulle heers, behoort (onwetend & wetend) 
nie aan een van hulle nie.  Deut. 10:14  Kyk, aan YAH jou Skepper behoort 
die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is, m.a.w. 
YAH het hulle as heersers toegelaat, maar nie as eienaars nie. Die gebied 
waaroor ‘n koning heers is aparte en afgesonder van die res van die wêreld. 
Sy onderdane waaroor hy heers moet ‘n begeerte hê dat hy oor hulle moet 
heers. Hulle moet verstaan dat daar baat vir hulle in sy heerskappy is. Hulle 
moet kan sien wat vir hulle in die toekoms lê en dat hulle deur hulle koning 
se wysheid beskerm word en kan vermenigvuldig tot ‘n kragtige eenheid. 
Wyse konings heers vir ‘n lank termyn, want die volk is tevrede met hom, 
maar ‘n onwyse koning sal dit ‘n kort heerskappy wees. 
 
Tweedens: Die geestelike koninkryk (wêreld orde) wat deur  Ha satan op 
aarde beheer word in die koninkryke ‘van die gelese stuk’ word deur oorloë, 
geld, seks, sport, ens. beheer. Deur die geweldige aanvalle van Ha satan in 
hulle koninkryke begin hulle almal soek na eensgesindheid; Een god, een 
geloof en een geldstelsel, m.a.w. een koning ( Lucifer ) en een koninkryk vir 
almal. 
Sesduisend jaar is Ha satan besig onder die volke en vir meer as tweeduisend 
jaar bou die groot hoer (Romeinse-geloof = “Rooms katoliek” ) met haar 
susters net kerk-koninkryke. Hulle verkondig net valshede aan haar kinders 
en leer hulle op verskillende maniere hoe jy in die hemel sal kom. Hulle leer 
die mensdom net “Vryheid, Gelykheid en Broederskap”.  Dis net humanisme 
en politiek-leringe wat hulle godheid-sieninge oorskadu soos ‘n digte wolk.  
Die lewe wat hulle deurgee is Ha satan se “Doen wat jy wil” heerskappy. Sy 
lewe op aarde bring eie gretigheid, trotsheid, verlustiging aan aards goed, 
wreedheid, oorlog, siekte, ens. Hy gebruik okkulte, geeste oproeper, 
heidense gelowe, yoga, sekulêre-humanisme, siektes, politiek, geheimenisse, 
humanistiese leerstelling en so ook kerke vir Ha satans aanbidders. Heimlik 
word die hele wêreld oorval soos hierbo geskryf is en ook deur tradisies 
waarvan die kerke vol van is. Dit eers daar gelaat. 
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Derdens: YAHUSHA het vir Sy uitverkorenes “dié Koninkryk” daar gestel 
met ‘n alternatiewe lewe, ja, vir die huidige en die toekomstige. YAHUSHA 
leer ons in Sy heerskappy om nederig, sag, vredeliewend, goedgunstig en 
liefdevol te wees en so ook vreesloosheid wat gevul is met onverskrokke 
heerskappy. In 1 Joh. 4:18 staan: Daar is geen vrees in die liefde nie; maar 
die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, ..... 
 
(B) Die evangelie van dié Koninkryk van VADER is ‘n : 
 

        Begeerlike –  Verborge –   Skat     
   

Aan Abraham is geopenbaar in Gen. 15:12 toe YAH hom in ‘n diep slaap laat 
val het. Jakob op sy beurt, het geweet dat die verborgenheid weggeneem 
was, want in Gen.31:16 staan: al die rykdom wat YAH van ons vaders 
weggeneem het, kom ons en ons kinders toe; M.a.w. die rykdom van 
verborgenhede.  
Min wetend het Jakob se kinders voort geploeter in Wetsoortredinge en 
verdwaal geraak oor baie jare. Met YAHUSHA se besoek op aarde het Hy 
verborge dinge kom openbaar en bekend kom stel aan Sy volk Yashar’EL. 
Oral in die Skrifte het YAHUSHA vir Sy kinders (Joh. 13:33) openbaring 
deurgee. In Mark. 4:11 staan: YAHUSHA sê vir hulle: Aan julle is dit gegee 
om die verborgenheid van die koninkryk van VADER te ken,... Die 
verborgenheid van die Koninkryk was vir Eeue lank vir die Yashar’EL 
weggehou weens hulle halsstarrigheid.  
YAH het die beloftes van ouds onthou en kom herstel wat Hy gemaak het. In 
Luk. 16:16 staan: Die wet en die profete was tot op Johannes; van toe af 
word die evangelie van die koninkryk van VADER verkondig, en elkeen 
dring met geweld daarin.  
 

Wie is die “geweld” indringers?  
Eerstens is dit die wat besnyding doen, en tweedens is dit dat alle volke nou 
deur die water-doop kan inkom. Die Koninkryk is ‘n gebied wat omring is 
met ‘n geweldige hoë muur wat nêrens ‘n ingang het deur daardie muur nie. 
Die enigste ingang tot daardie gebied is van bo af. Joh. 3:9...:Hoe kan 
hierdie dinge gebeur? 3:7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, 
julle moet weer gebore word nie. Joh. 3:6  (Want)Wat uit die vlees gebore 
is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 3:3 ... voorwaar Ek sê vir 
jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van VADER 
nie sien nie. 13:19 As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie 
verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart gesaai is.. 
 

YAHUSHA het dié Koninkryk op verskeie maniere aan Sy kinders deur 
gelykenisse verduidelik, want Hy het geweet dat Hy dit so moes deurgee 
sodat net die wat moet verstaan, sal verstaan. 
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In Joh. 15:15 staan Ek (YAHUSHA) noem julle nie meer diensknegte nie, 
omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle 
vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van My VADER gehoor het, aan 
julle bekend gemaak het.  
Die Koninkryk is in soveel teks te vinde. Matt. 13:24 van ‘n man wat goeie 
saad in sy land gesaai het, 13:31 van mosterdsaad, 13:33 van  suurdeeg,  
13: 44 van ‘n verborge skat  in die saailand, 13: 45 van mooi pêrels,  
13:47 van ‘n net wat in die see gegooi word; Ja, toe sê dié Gesalfde in vers 
13:52 Daarom is elke skrifgeleerde wat ‘n leerling geword het in die 
koninkryk van die hemele, soos ‘n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou 
dinge te voorskyn bring.  
      
(C) Nou kom die vraag willekeurig op, maar waar is die Koninkryk en hoe 
werk dit? Hoekom ly Sy volk so, ens?  
 

Eerstens: Dat dit slegs vir die uitverkorene is wat die Eenheid begrip 
verstaan, bely en daarin glo dat VADER ‘n Seun het met die Naam “YAH”; 
Dat Hy gestuur is deur Sy VADER; Dat Hy gekom het as YAHUSHA ( YAH –
U – SHA ) die Gesalfde, wat vervuld is met VADER se Gees. 
In Matt. 10:32 staan: Elkeen dan wat My (YAHUSHA) sal bely voor die 
mense, hom sal Ek ook bely voor My VADER wat in die hemele is. Luk 12:8  
En Ek sê vir julle: Elkeen wat My sal bely voor die mense, hom sal die Seun 
van die mens ook bely voor die engele van VADER. 1 Joh. 4:2 Hieraan ken 
julle die Gees van VADER: elke gees wat bely dat YAHUSHA dié Gesalfde in 
die vlees gekom het, is uit VADER. 
 

Tweedens: Dat YAHUSHA opgestaan het. In Hand. 1:22 staan: van die 
doop van Johannes af tot op die dag dat Hy (YAHUSHA) van ons 
opgeneem is—van hulle moet daar een saam met ons getuie word van Sy 
opstanding.  
1 Pet 1:3 Geseënd is VADER en VADER van onse Meester YAHUSHA dié 
Gesalfde wat na Sy grote barmhartigheid ons die geboorte van bo geskenk 
het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van YAHUSHA dié Gesalfde uit 
die dode. Lees tot vers 5 en Matt. 28:6; Joh. 20:19; 21:14; Luk. 24:6,34; 
Mark. 16:6. 
 
Derdens: Die werking van die koninkryke op aarde.  
Die kerke verkondig dat hulle hemel toe gaan en dat die koninkryk nog moet 
kom. Dit word altyd so deur hulle verduidelik dat die Koninkryk weg van jou 
is en dat dit op ‘n ander plek is. Baie leer jou dat jy eers moet besny moet 
word, of die Skrifte van voor tot agter moet ken. 
Met blydskap kan ek sê dat die Koninkryk vanaf Adam tot nou toe – steeds  
daar is. Dit het wel verborge geraak, maar nog steeds in plek is en sal altyd 
daar in plek bly tot in alle ewigheid! (HalleluYAH). 
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In Matt. 6:33 staan: soek eers die Koninkryk van VADER en Sy geregtigheid 
en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.        
Baie vergryp hulle nou aan die Skrifte en slinger links en regs oor wat hulle 
lees en wat gedoen moet word. Daar is 2000 geregistreerde verskillende 
sieninge (kerke) in S.A., 38 000 regoor die wêreld. Elkeen is besig met sy eie  
koninkryk. Die kerke sit met ‘n sleutel wat hulle geheim hou om in daardie 
koninkryk te gaan, en self gaan hulle nie in nie. Lukas. 11:52 Wee julle, 
wetgeleerdes, (Dominees en Pastore) want julle het die sleutel van die 
kennis weggeneem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou 
ingaan, het julle verhinder. 
Die heersers op aarde is almal werkers vir Ha satan. Kyk na die wêreld daar-
buite en dit gaan net oor oorlewing. Hulle is al so verblind dat gesê kan word 
dat blindes, blindes lei. Matt. 15:14  Laat hulle staan; hulle is blinde leiers 
van blindes. En as ‘n blinde ‘n ander blinde lei, sal al twee in die sloot val.   
 

(D) Een van die opdragte is:  “Bekeer julle na die Koninkryk” 
In Matt.3:2 staan: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby 
gekom. YAHUSHA praat met Sy mense. Hy sê dat dit van kardinale belang is 
dat hulle dit moet verstaan. In Mark. 1:15 lees ons: Die tyd is vervul en die 
koninkryk van VADER het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.  
 

Ons kan vra: 
(a) Met gebed, na wie bid ek (as ek nie die Koning ken nie)?  
(b) Met inkering, oor wat moet ek inkeer (as ek nie die Wette ken nie)? 
(c) Met bekering, na wie bekeer ek (as ek nie 2 Wese begrip het nie)? 
(d) Met die doop, vir wie reinig ek myself  (as alle volke waters toe gaan)? 
(e) Om te heers, Oor wie heers ek (as ek so geïndoktrineer is deur die  
      resumé)? 
 

Ons antwoorde lê in Joh. 3:3 YAHUSHA antwoord en sê vir hom: 
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, 
kan hy die koninkryk van VADER nie sien nie. Joh. 3:5;Voorwaar, 
voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, 
kan hy in die koninkryk van VADER nie ingaan nie. Joh. 17:21..dat almal 
een mag wees net soos U, VADER, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons 
een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 
 

In Luk. 17:21 staan: En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want 
die koninkryk van VADER is binne-in julle. YAHUSHA sê die koninkryk is 
binne-in julle! m.a.w. met innerlike soeke na daardie deur, binne-in jou, is 
daar ‘n muur van die koninkryk. Jy kan slegs die deur vind en ingaan op 
sekere voorwaardes. Hand. 8:12 : Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die 
evangelie aangaande die koninkryk van VADER en die Naam van 
YAHUSHA dié Gesalfde verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as 
vroue  m.a.w. eers na die evangelie aangaande die Koninkryk van VADER en 
die Naam van YAHUSHA dié Gesalfde verkondig was het hy hulle gedoop.  
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YAHUSHA se koninkryk wat nou vir ons openbaar word (in jou liggaam) is 
van kardinale belang. Dit was vir ons verborge vanaf die tuin van Eden tot 
dié Gesalfde YAHUSHA en is nou weer geopenbaar deur Hom. Nog ‘n 
verborgenheid is dat niemand VADER geken, gehoor of gesien het in die Ou 
Verbond tydperk tot op Johannes die doper nie. Jes. 64:4  bevestig dit: Van 
ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het ‘n VADER 
gesien wat werksaam is vir wie op Hom wag nie, behalwe U (YAHUSHA).  
  
Dit wat ons lees in die Ou Verbond (Ou Testament) was YAH tot op 
Johannes, daarna het YAH as “Sha” (Losser) gekom en VADER aan ons kom 
bekend stel. Lees gerus Joh. 1:18 Niemand het ooit VADER gesien nie; die 
eniggebore Seun (YAHUSHA) wat in die boesem van die VADER is, dié het 
Hom verklaar.  Joh. 3:35  Die VADER het die Seun lief en het alles in Sy 
hand gegee. Watter voorreg om onder so ‘n Koning te kan staan. Joh. 6:65  
Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My toe kan kom as dit 
hom nie deur My VADER gegee is nie.  
Joh. 14:6 YAHUSHA antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die 
lewe; niemand kom na die VADER behalwe deur My nie, m.a.w. niemand 
kan na Sy Koninkryk gaan as dit nie YAHUSHA se wil is nie. Luk. 10:22 Alles 
is aan My oorgegee deur My VADER; en niemand weet wie die Seun is nie, 
behalwe die VADER, en wie die VADER is nie, behalwe die Seun en hy aan 
wie die Seun dit wil openbaar.  
     

YAHUSHA noem ons vriende in Joh. 15:15: en ook dat Hy alles aan ons 
bekend kom maak het wat Hy van VADER gehoor het, soos die Koninkryk 
van YAHUSHA in jou en die Koninkryk van VADER, waarvan YAHUSHA in 
beide Koninkryke Koning is. Gen 3:22 …: and now, lest he put forth his 
hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever.  KJV,  Laat 
hy sy hand uitsteek om so ook van die boom van die Lewe te eet om ewig te 
lewe!   
 

(E) ‘n Gepaste gelykenis van die koringaar  wil ek ook Lewe uitwys. 
 

             Kiem/Embrio    Let op dat die koringaar ‘n direkte  
                                      Endosperm         lyn na die mens getrek kan word 
Semel         Die endosperm is die kos vir die embrio waarvan die semel die 
saad liggaampie toehou in sy vorm; waarvan die lewe in die embrio lê. 
Die embrio in die saad liggaampie is latent, wat wel die lewe in die saad is, 
maar kan nie uitspruit weens ‘n gebrek aan bedekking en water nie.  
 
In Mal. 2:15 en Gen. 2:7 lees ons van die lewe (Embrio) wat in ons as 
Adamiete ingeblaas was. Gedurende die Ou Verbond tydperk lees ons dat 
hier en daar ‘n ontkieming gekom het, maar oor die algemeen was die saad 
latent. Met YAHUSHA se besoek op aarde het Hy ons weer bekend kom stel 
aan daardie Lewe wat Hy in Adam ingeblaas het.  
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As jy die koring saad van buite aanskou, sien jy net die semel gedeelte. Jy 
weet daar is lewe daar binne, maar gaan hy groei as jy hom gaan plant en 
natmaak? Is daar endosperm vir die embrio om van te lewe ?  
 
As jy ‘n Adamiet vat en van buite aanskou, sien jy nie die innerlike nie. Jy 
weet daar is lewe binne in hom, maar gaan hy vatbaar wees vir die saak van 
die Koninkryk? Het daardie Embrio (wat die Gees van VADER is) 
Endosperm (wat YAHUSHA is)?  Is daardie saadjie al geplant sodat dit 
lewende water kan ontvang? Of is sy saadjie gevul met Ha satans vrug? Joh. 
6:35 en 48 sê YAHUSHA: Ek is die brood van die lewe; Joh. 7:38 Hy wat in 
My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste 
vloei. Matt. 13:30   
 
(F) YAHUSHA stel ons as konings aan in Sy koninkryk om te heers, waarvan 
Hy na Sy koninkryke [ons die uitverkore volk] gaan kom en dat slegs dié 
koninkryke van Hom in die 1000 jaar van vrede sal heers. Matt. 25:34. Dan 
sal die Koning vir die wat aan Sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes 
van My VADER, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die 
grondlegging van die wêreld af.  Matt. 24:14  En hierdie evangelie van die 
koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die 
nasies; en dan sal die einde kom.   
Om hierdie Koninkryk te verkondig is van kardinale belang dat ons Koning 
na Sy koninkryke (Jakob se 12 seuns) toe kan kom. In Open. 11:15 staan: En 
die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat 
sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse VADER 
geword en van Sy Gesalfde, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid. 
HalleluYAH!!  
Open.20:6 Gered en rein is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor 
hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van 
VADER en van dié Gesalfde wees en sal saam met Hom as konings regeer 
duisend jaar lank.  
Ek hoop u hoor en lees mooi wat geskrywe staan. So, duidelik sien ons dat 
YAHUSHA na die 1000 nog steeds as Koning gaan heers tot in ewigheid. 
M.a.w. dié Seun van VADER is dié Koning wat ‘YAH-U-SHA” is. 
 
In 2 Pet.1:11 staan:  Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in 
die ewige koninkryk van onse Meester en Losser, YAHUSHA dié Gesalfde.  
Baie verstaan nie wat YAHUSHA sê in Luk.23:43 nie. Hy sê: En YAHUSHA 
antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die 
Paradys wees, m.a.w. terwyl hy nog leef, daardie dag, langs YAHUSHA, het 
hy in daardie koninkryk ingegaan. Daardie selfde dag het hy gesterf en het 
na die doderyk gegaan waar YAHUSHA ook was. Weereens sien hy vir 
YAHUSHA in die doderyk. Soos ons lees in Mat 27:52  Waar die grafte 
oopgegaan het en baie liggame van die ontslape reines opgestaan het.  
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In Mat. 27:53 Lees ons: En ná sy opstanding het hulle uit die grafte 
uitgegaan en in die stad van afgesonderdheid  ingekom en aan baie 
verskyn. Die getuienisse moet tog Adam, Elísa , Daniel en baie andere 
insluit, so ook die man wat langsaan dié Gesalfde “YAHUSHA” gehang het. 
Ons kan ook die direkte woorde van wat uitgespreek was nl.: “Vandag sê ek 
vir jou”.  
 
(G) Wanneer jy tot YAHUSHA bekeer en inwillig om ‘n koning te wil wees 
gaan ons nou oor tot VADER se Koninkryk. Om VADER se Koninkryk te 
aanskou of te verstaan moet YAHUSHA teenwoordig wees. 
Om te kan heers oor alles wat jy ontvang het van ons Skepper moet jy:  
 
Eerstens oor jou sintuie heers. Beheer jou oë waarna dit kyk of sien; Beheer 
jou mond wat jy spreek of proe; Beheer jou neus wat jy ruik of snuif; Beheer 
jou ore wat dit hoor of luister; Beheer jou vel teen aanraak, vat of voel; 
Beheer jou voortplanting voorreg, Beheer jou lewe wat jy ontvang het, gee dit 
oor aan VADER, want dit behoort tog aan Hom.  
 
Tweedens, as getroude man moet hy die heerskappy wat hy in die tuin van 
Eden ontvang het om oor die vrou te heers, so doen. Vroue wat daarteen 
rebelleer en in die man wêreld stap en heers, is teen VADER. Manne wat 
toelaat dat vroue op hulle kop sit en oor hulle laat heers is teen VADER. 
 
Nou, die Koninkryk wat jou liggaam is, is ‘n fisiese werklike lewende 
koninkryk, waarvan jy as heerser daarin aangestel is. Die “liggaam” behoort 
nie aan jou of aan iemand anders nie. Ontdek eers daardie Koninkryk skat in 
jou en verkoop alles en gaan koop daardie land en gaan werk hard. Wat 
onthou moet word is dat die Skrifte nie die Koninkryk is nie, want Ha satan 
praat ook daarin. Joh. 5:39: Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen 
dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.   
 
So, ja, die Skrifte is vol waarhede en riglyne wat ryk is aan die Wet en 
Verordinering, maar ongelukkig sit ons met Jood en Romeinse gekrap 
daaraan. Die Skrifte is die grootste verkoper regoor die aarde en trek 
natuurlik die meeste aandag .Weens die Skrif se populariteit is dit ook die 
boek wat die meeste aangeval word en het natuurlik geen publisiteit nodig 
om homself te verkoop nie. In die Skrifte het ons opdragte gekry van dié 
Gesalfde YAHUSHA nl.: gaan en maak vir My Dissipels en gaan en 
verkondig die evangelie van die Koninkryk. Luk. 9:60 .. gaan jy en 
verkondig die koninkryk van VADER.  
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Sodra ons dié koningskap verstaan en aanvaar sal YAHUSHA na Sy 
koninkryke toe kom en kom heers oor en saam met hulle vir ‘n 1000 jaar.  
Matt. 13:43 Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van 
hulle VADER; Matt. 25:34. Dan sal die Koning vir die wat aan Sy 
regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van My VADER, beërf die 
koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.  
 
Die liggaamlike koninkryke op aarde het wel interaksie met mekaar, maar 
word individueel geheers deur ‘n koning wat aangestel is deur YAHUSHA.  
Hy gee elk koninkryke op aarde, hul eie heerskappy en kyk wat hulle heers 
daarmee doen. 
 
Die vraag mag nou opkom: Wat maak ons in daardie 1000 jaar ?  
 
Ons gaan by die groot leermeester leer om te heers in die Koninkryk van 
VADER, m.a.w. YAH gaan ons van VADER leer en van Sy heelal. Baie wil die 
koninkryk ‘n gedagte maak of vergeestelik sodat dit plek kan maak vir die 
geestelike Yashar’EL. Openbaring. 11:2 staan: van die voorhof buitekant die 
tempel dat dit aan die heidene gegee is; en hulle sal dit vir ‘n sekere tyd 
vertrap. Jes. 1:12 staan: As julle kom om voor My aangesig te verskyn, wie 
het dit van julle hand geëis—om My voorhowe te vertrap?   
 
Volk van YAH besef die tyd is min, Jes. 10:19 En die oorblyfsel van die bome 
van sy bos sal min in getal wees, en ‘n seuntjie sal hulle kan opskrywe. Baie 
dink dis net van instap, maar min vind daardie deur. So die wat kan hoor 
kom; die wat kan sien , kom; die wat kan spreek kom. Kom volk van YAH die 
tyd is verby. Open.16:17 en 21:6 staan “dit is verby”. Matt.7:14;  ..die poort is 
nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Mat 
22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies. Hoekom? Matt. 18:3: 
Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies 
(jongelinge) word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele 
ingaan nie!  
      

(H) In Gen 47:14 – 25 staan wat YAHUSHA van ons verlang: In die 7 jaar 
droogte het Josef van die Egiptenare al hulle geld, groot en kleinvee, die 
perde ens. versamel; Daarna het Josef  toe al hul grond vir Farao gekoop. So 
het die land dan Farao se eiendom geword en alles wat daarop is. Josef het 
hulle laat verhuis en weer teruggestuur met saadkoring dat hulle die grond 
kan besaai, maar by die insameling moet hulle ‘n vyfde deel aan Farao afgee. 
Luk 18:22 YAHUSHA spreek: Nog een ding ontbreek jou—verkoop alles 
wat jy het, en verdeel dit onder die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; 
kom dan hier, volg My. Mat 13:44 verkoop alles wat hy het, en koop 
daardie saailand. 



     605. 
Wat sê YAHUSHA vir ons? Verkoop alles en gee dit aan My, want dit 
behoort tog aan My, Ek sal dit aan jou teruggee (Luk.4:7; Joh. 16:15). ‘90’ Dele 
kan jy vat en gebruik vir jou en jou mense se lewenskoste, maar aan My moet 
jy net ‘n 10 de gee. Die Egiptenare was gedwing deur die droogte, maar 
VADER vra Sy deel van ons “ongedwonge”. Besef  YAHUSHA se eienaarskap 
en dat Hy ons niks skuld nie, maar dat ons Hom alles verskuldig is. Jy weet, 
huidig behoort die meeste van jou goed dalk aan die bank of skuldeiser wat 
jou net vashou om vir hulle te bly werk (rente); Dit hou jou so besig dat jy 
nie tyd het vir dié Koning en Sy Koninkryk nie; Dan praat ek nie eers van jou 
gesinslewe nie. Gaan in jou binnekamer en verkoop alles wat jy het aan 
VADER; Gee jouself en alles wat jy besit aan Hom sodat jy niks meer besit 
nie. Alles wat jy dan nou fisies besit behoort aan VADER. Die perd, vee, 
gebou, huis, grond en al jou geld “niks is meer joune nie” selfs jou skuldlas. 
VADER gaan aan jou saadkoring gee wat met lewende water natgemaak kan 
word. Al wat VADER vra is Sy 10de en liefde tot Hom. Onthou die evangelie 
wat YAHUSHA versprei het op aarde het net gegaan oor VADER en SY 
Koninkryk; Hoe om daarin te woon en daaruit te regeer. Die werklike 
vreugde lê in Open.21:1-27 om na die nuwe Jerusalem te gaan en die blink 
môrester (YAHUSHA) te aanskou en Hom te dien (Open.22:16) en saam met 
Hom te kan heers.              
Ter afsluiting wil ek net noem dat ons deur YAHUSHA as heersers oor 
daardie gebied aangestel is en nou 100% in heerskappy is. Jy moet ten volle 
daarin heers, elke oomblik van die dag. Waar jy ook al mag gaan of wees 
moet jy heers. As jy jou gebied waaroor jy heers verlaat, vra dat die 
boodskappers van YAH dit vir jou sal bewaar. Onthou YAH soek net 10% van 
die opbrengs uit Sy gebied waaroor jy heers, m.a.w. as jy ‘n besigheid het is 
dit: Aankope minus Verkope, x met 10 ÷ met 110 = VADER sin. 
Salaristrekker tot op 50 jaar (Num.4) is loon x 10 ÷ 110 = VADER sin. Ouer 
persone ‘veral die wat werkloos is of ‘n pensionaris is’ gee volgens hulle hart.  
Dan 7:27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van 
die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die 
afgesonderdes van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ‘n ewige koninkryk, 
en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.  
 
Ns.: In kort; Die traktaat het ons die verduideliking gekry om die koninkryk  
te verstaan wat ons tans in woon, maar ons moet nie verwar word oor die 
1000 jaar heerskappy wat vir ons voorlê nie. Tans word ons voorberei (Toets 
en beproef) om oor te kan gaan na daardie heerskappy wat op sy beurt weer 
die voorbereiding is vir die ewige wat vir ons voorlê. Ons huidige voorberei-
ding is om die “geboorte van bo” te kan ontvang, wat huidig niemand besit 
nie. Die ‘geboorte van bo’ kom van VADER die dag as ons die 1000 jaar saam 
met ons koning YAH gaan betree.                   
     Bedink dit 


