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1099. 
       Die vrae wat geantwoord moet word. 

Ons as die uitverkore sit met ontelbare skare (kerkgangers) daar buite wat 
ons aanval met hulle leerstellinge (ons die verkeerde is en die ligsinnige is 
op aarde). Kom ons begin by die begin en werk dan deur ‘n klompie vrae en 
dan vat ons net tien vrae wat die wêreldling moet kan antwoord. 
(1) Is die Skrif nie die geskiedenis boek van Adam nie? (2) Gaan die Skrif nie 
hoofsaaklik oor die geslag (register) van Adam nie? (3) Daar staan: “spreek 
met die kinders van Yashar’EL” hoekom? (4) Mag Ismael saam met Isak erf 
? (5) Het YAHUSHA nie gesê: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die 
huis van Yashar’EL nie”? (6) Staan dit nie oor die 200 maal geskryf dat daar 
gespreek word met die “huis van Yashar’EL” nie? (7) Staan daar nie oor die 
ganse Skrif “seuns van Jakob of seuns van Yashar’EL” nie? (8) Is die 10 
gebooie (Wet) vir alle volke op aarde? (9) Wie is uit Egipte uit gelei? (10) 
Wat sê die Skrif wie kan of mag op die puinhope van Yashar’EL bou? (11) 
Wat beteken “losser” uit die Skrif en hoe werk “lossing”? (12) Was die Jode 
soos baie ander volke slawe soos die Yashar’EL? (13) Die Verbonde met 
Yashar’EL sluit dit ander volke in? (14) Hoekom is die seën net op Yashar’EL 
en nie op alle volke nie? (15) Al die opdragte aan die profete, was dit nie tot 
waarskuwing en vermaning tot die Yashar’EL nie? (16) Die tiende wet (10 de 
wat aan YAH behoort) het YAH ander volke ook die opdrag gegee of net vir 
Sy uitverkore? (17) Wie is die uitverkorene? (18) Wie is die knegte van YAH? 
(19) Wat beteken bloedbad wat aan bloedbad raak? (20) Is dit ‘n 
wetsoortreding as ander volke buiten Yashar’EL die son, maan of sterre 
aanbid? (21) Hoekom sê YAH tientalle keer “hoor Yashar’EL” is dit nie 
omdat Hy spesifiek net met hulle praat nie? (22) Hoekom verjaag en roei 
YAH die ander nasies weg van Yashar’EL, is dit nie om hulle af te sonder 
nie? (23) Hoekom sê YAH dat Yashar’EL Sy eiendomsvolk is, wat versamel 
gaan word uit al die volke, en gehaal gaan word, want dit is Syne?  (24) Mag 
die Yashar’EL ‘n ander volk as heerser oor hulle aanstel? (25) Uit al die 
profete in die Skrif, was daar van ‘n “ander volk” se profeet onder hulle? (26) 
Hoekom sê YAH dat geen baster in Sy vergadering mag kom nie?   
(27) Wat beteken dit as YAH sê: “jy mag vir ewig hulle (basters en ander 
volke) vrede en hulle geluk nie soek nie”? (28) Mag ons rente vir ons mede 
broer (as Yashar’EL) vra? (29) Het YAH ‘n onderskeid gemaak tussen 
Yashar’EL en ander volke? (30)Was die Rigters nie almal Jakob / Yashar’EL 
nie? (31) Wie is YAH se erfdeel? (32) Hoekom staan daar regoor die Skrif net 
van die twaalf stamme? (33) Hoekom stel YAHUSHA dit so dat daar net 
twaalf trone gaan wees waar en net die twaalf stamme geoordeel gaan word? 

(34) Hoekom skryf Jakobus net aan die twaalf stamme en nie aan die hele 
wêreld nie? (35) Hoekom het die nuwe Jerusalem net twaalf poorte? (36) 
Die 144 duisend, is daar ander volke in behalwe die uitverkore Jakob / 
Yashar’EL ? (37) Kan ander volke deel uitmaak as edelsteen om Aaron se nek 
? (38) Is daar skandseuns (moffies) in julle vergaderings? (39) Kan alle volke 
rooi word van skaamte? (40) Hoekom sê YAH “My volk Yashar’EL” ?    



     1100.  
                     Hier is tien vrae uit die 40 vrae van bo. 
 

(1/5) Het YAHUSHA nie gesê: Ek is net gestuur na die verlore skape van 
die huis van Israel Yashar’EL nie?  
As ek my skape tel en ek mis een stuur ek my werker om die verlore skaap te 
gaan soek, dus stuur ek hom omrede die skaap telling nie reg is nie. Die Boer 
het bv. net ‘n trop skape en dus kan hy nie die herder terugstuur om enigiets 
behalwe sy verlore skape te gaan soek nie. Die Boer kan hom ook nie stuur 
om ‘n anderman se skape te gaan haal om sy skaap-telling vol te kry nie. Die 
Herder ‘YAHUSHA’ sê vir die wat hom sien soek: My VADER het My gestuur 
na die verlore skape wat aan SY kudde behoort (Die skrifgeleerdes, 
fariseërs, dominees, pastore, priesters, ens. baklei onder mekaar oor 
hoekom net hulle?). Luk 12:32  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle 
VADER het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.  
Die antwoord is ‘ja’.  YAHUSHA het dit gesê en bedoel wat HY gesê het.    
  

(2/8) Is die 10 gebooie (Wet) vir alle volke op aarde?  
Ex. 20:2  Ek is  YAH jou Skepper wat jou uit Egipte land, uit die slawe huis, 
uitgelei het.( Gen.46:27 Die hele huis van Abraham het ingetrek en was 70 
siele en het weer  uit getrek  na 430 jaar Ex.12:41):3  Jy mag geen ander 
gode voor My aangesig hê nie (Al die volke op aarde aanbid ander gode, 
maar nie die Yashar’EL nie Deut.4:19). :4  Jy mag vir jou geen gesnede 
beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder 
op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie ( In 2 
Kon.17:29-41 staan dit dat hulle wel gesnede beelde maak en dat dit nie 
verkeerd is nie). :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 (om 
hulle gode te maak en te aanbid) van die vaders besoek aan die kinders, aan 
die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;( dus die straf is 
aan die biologiese bloedlyn die 12 seuns):6  en Ek bewys barmhartigheid 
aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou. :7  Jy mag 
die Naam van YAH jou Skepper nie ydellik gebruik nie,(Jy kan slegs die 
Naam van dié Skepper ydellik gebruik as jy Sy Naam ken en gebruik, en 
waarvan die alleman “baal” name gebruik) want YAH sal die een wat Sy 
Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie (m.a.w. ander volke mag 
nie YAH se Naam gebruik as of dit hulle ‘god’ is nie, want hulle dien ‘n ander 
“god” as die Yashar’EL):8  Gedenk die Shabbatdag, dat jy dit afsonder. :9  
Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; :10  maar die sewende dag is die 
Shabbat van YAH jou Skepper; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou 
seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou 
vreemdeling wat in jou poorte is nie. :11  Want in ses dae het YAH die hemel 
en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag 
het Hy gerus. Daarom het YAH die Shabbatdag geseën en dit afgesonder 
(nêrens staan dit in die ganse Skrif dat ander volke die Shabbat moet doen 
nie. Die Shabbat is net vir die Yashar’EL).  



     1101. 
In Mark.2:27  En Hy ‘YAHUSHA’ sê vir hulle: Die Shabbat is gemaak vir 
die mens,{Adamiet die een wat kan bloos} nie die mens {Adamiet} vir die 
Shabbat nie. :28  Daarom is die Seun {tweede Adam of Seun van Dawid} 
van die mens Here Meester ook van die Shabbat; (dus behoort die Shabbat 
aan YAH en aan Sy uitverkore Yashar’EL).:12  Eer jou vader en jou moeder, 
(Ja ons moet ons vader en moeder eer, maar wat daar werklik staan: eer jou 
VADER in die hemele en jou mede Yashar’EL broer en suster ‘die vrou’. Ons 
as vrou wag tog op YAH ons MAN! Dus as daar geskrywe is vader en moeder 
is ons biologies verbind) dat jou dae verleng mag word in die land wat YAH 
jou Skepper aan jou gee (Het YAH aan ander volke lande gegee soos wat Hy 
aan Sy uitverkore gegee het?). :13  Jy mag nie doodslaan nie (Toe Moses 
dood geslaan het was dit hom nie toegereken nie, maar as jy jou Yashar’EL 
broer doodslaan dan word dit jou toe gereken):14 Jy mag nie egbreek 
verbaster nie ( Geen baster in die vergadering van YAH nie. ‘n Yashar’EL 
mag hom nie verbaster nie Deut.23:2). :15  Jy mag nie steel nie. :16  Jy mag 
geen valse getuienis teen jou naaste (Die een wat lyk soos jy, die een wat jou 
broer in Yashar’EL is en deel is van die 12 seuns van Jakob) spreek nie. :17  
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou 
begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat 
van jou naaste is nie.    Die antwoord op vraag “8” bo is “nee” 

              Die 10 Gebooie / Wet is net vir die huis van Jakob.  
 
(3/13) Die Verbonde met Yashar’EL sluit dit ander volke in? 
‘n Verbond is waar twee of meer bymekaar kom en eenstemmigheid kry 
sodat daar ‘n kontrak tussen die twee partye opgestel kan word. Die Verbond 
kontrak is dus nie eensydig nie, maar ‘n ooreenkoms tussen die partye. Beide 
die partye moet saamstem waarvan daar ‘n getuie moet wees om die 
ooreenkoms te bekragtig. So met die instem van die partye sal die getuie se 
handtekening verskyn saam met die twee partye se handtekeninge op die 
kontrak.‘n Verbond het m.a.w.  voorwaardes en eenstemmigheid.  
 
Nou kan ons vra as al die ander volke nie by die verbond betrek was nie, hoe 
kan hulle nou deel wees daaraan? Hoe kan hulle instem as hulle nie eens die 
kontrak gelees (of gehoor het by die berg Sinai nie) het nie. YAHUSHA is die 
Getuie wat ‘n “Broer” is van Abraham, Isak en Jakob.    
 
(4/16) Die tiende wet, (10 de wat aan YAH behoort) het YAH ander volke 
ook die opdrag gegee of net vir Sy uitverkore? 
Nee nêrens sal jy lees dat ander volke buiten Yashar’EL hulle 10 des moet 
bring na YAH nie. Net om vinnig na die getal ‘tien’ te kyk en sy betekenis te 
gee;   Dit kan die Wet wees (Die Wet wat ander volke nie ontvang het 
behalwe die Yashar’EL nie) Dit kan volheid of volledig beteken. Die tien wat 
die “Wet” en voltooiing verteenwoordig dui vir ons duidelik dat daar niks 
meer skort en dat die siklus voltooi is.  



     1102. 
Hoekom ‘n tien of tiende? 
Uit die Skrif kan tiental redes uit gehaal word soos die 10 de maand, 10 de 
aan Melgisédek; die 10 de dag in Abib; nie eens die 10 de geslag van ‘n baster 
mag in die vergadering van YAH nie; 10 Gebooie; 10 plae of die 10 en 2 stam   
skeuring. Waar die tiende vandaan kom is direk van YAH wat die “Wet” is en 
die Yashar’EL daaronder staan.    
 

(5/20) Is dit ‘n Wetsoortreding as ander volke, buiten Yashar’EL, die son, 
maan of sterre aanbid? 
Eerste kan ons kyk na die ‘Wet’ wat daar gestel was in Deut. 4:15-20  Neem 
julle (Yashar’EL) dan terdeë in ag ter wille van julle siele—want julle het 
géén verskyning gesien op die dag dat YAH by Horeb uit die vuur met julle 
gespreek het nie— :16  sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir 
julle ‘n gesnede beeld, ‘n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: ‘n 
afbeelding van man of vrou, :17  ‘n afbeelding van enige dier wat op die 
aarde is, ‘n afbeelding van enige gevleuelde voël wat in die lug vlieg, :18  ‘n 
afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, ‘n afbeelding van enige vis 
wat in die water onder die aarde is; :19  dat jy ook jou oë nie na die hemel 
opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die 
hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie—dinge wat 
YAH jou God Skepper aan al die volke onder die hele hemel 
uitgedeel het. :20  Maar YAH het julle geneem en julle uit die yster - 
smeltoond,uit Egipte,uitgelei om Sy erfvolk te wees soos dit vandag is. Dus 
is dit nie ‘n oortreding as hulle die son, maan of sterre aanbid nie.Deut.17:3-5  
     

(6/25) Uit al die profete in die Skrif, was daar van ‘n ander volk se profeet 
onder hulle?  
Nee nêrens in die Skrif sal jy lees dat daar ‘n ander volk se profeet onder 
Yashar’EL was om oor hulle te profeteer nie.    
 

(7/26) Hoekom sê YAH dat geen baster in Sy vergadering mag kom nie? 
Toe YAH geskep het was dit so, en met elke skepping het Hy gesê dat dit 
goed was (raseg). Alles het toe die opdrag gekry dat hulle moet vermeerder. 
M.a.w. al die dier, insek en die mens moes by hulle soorte gebly het. Indien 
hulle dit nie gedoen het nie sou hulle VADER se Wet oortree het en 
verbastering sou ingetree het. Met die ‘seuns’ van VADER het verbastering 
ingekom (wat teen VADER se wil was) en daarom die vloed oor die aarde. 
YAH het weer begin met Noag en sy gesin (wat raseg was 8 siele Gen.7:1) ‘n 
Klompie jare na die vloed het die mens (Noag se nageslag) soos voor die 
vloed aangehou om teen VADER te rebelleer en te verbaster (hoe kon hulle 
verbaster? Met die wat saam met hulle in die ark in geklim het!).’n Gruwel 
is dit vir YAH wanneer bloed verbaster / vermeng. Elke volk groep het sy eie 
bloedbad waarvan Adam in Luk.3:38 uitstaan. 
   

(8/29) Het VADER ‘n onderskeid gemaak tussen Yashar’EL en ander volke? 
Ons lees in die Skrif gedeeltes onder die volgende:  



     1103. 
Ex.19:5 As julle dan nou terdeë na My stem luister en My verbond hou, sal 
julle My eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is Myne. 
Lev.20:26  En julle moet vir My heilig rein (afgesonder) wees, want Ek, 
YAH, is heilig rein; en Ek het julle van die volke afgesonder om Myne te 
wees. Jes.43:1  Maar nou, so sê YAH, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeer-
der, o Israel Yashar’EL: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos los 
gemaak; Ek het jou by jou naam geroep; jy is Myne! Eseg.6:8  En Ek het by 
jou verby-gegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe 
het Ek My vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het 
vir jou gesweer en met jou ‘n verbond aangegaan, spreek YAH van die 
Leërskare en jy het Myne geword. Ex.11:7  Maar teen geeneen van die 
kinders van Israel Yashar’EL sal ‘n hond sy tong verroer nie, van die mense 
af tot die diere toe, dat julle kan weet dat YAH ‘n onderskeid maak tussen 
die Egiptenaars en die Israeliete Yashar’EL. 
Op die vraag: is daar ‘n onderskeid tussen Yashar’EL / Sakser en die ander 
volke? Ja daar is ‘n onderskeid. Ha satan het dit wel moeilik gemaak 
Mat.13:24-30. 
(9/36) Die 144 duisend, is daar ander volke in behalwe die uitverkore 12 
seuns (Jakob/Yashar’EL)? 
Ons lees is Open. 7:4  En ek het die getal van die verseëldes gehoor: 
honderd vier en veertig duisend verseëldes uit al die stamme van die 
kinders van Israel Yashar’EL. Dus is die 144 duisend suiwer van bloed, want 
hulle was almal Jakob se kinders, geen ander volk stam of nasie nie. 
(10/39) Kan alle volke rooi word van skaamte? 
As ons lees in Jes.1:29  Want hulle sal in die skande kom weens die 
terpentynbome waar julle behae in het, en julle sal rooi van skaamte word 
oor die tuine wat julle verkies het; sal ons sien dat hetsy ‘n terpentynboom, 
akkerboom, eikeboom of denneboom hulle die boom en sy vrug gebruik het 
tot alledaagse gebruike soos bou van boot, huis of meubelment, maar met 
die verskil dat die ook die bome was wat hulle afgodsbeelde van gemaak het. 
Die Christelike, Roomse gelowe (veral die oosterse) wat die akker of die 
dennebol gebruik om hulle manlike (seksualiteit) na vore te bring. 
 

Terug na die vraag, nee alle volke kan nie hulle bloed deur hulle vel vertoon 
soos die Adamiet / Yashar’EL nie (die wit mens) Ps.34:5; /35:4; /40:14; 
/70:2; Jer.15:9; /50:12. 
   Gaan slaan asb. die verse na tot bevestiging.  
Gen.2:23; 3:15; 12:1,7; 15:5,6,18; 17:7–9,19,21; 21:9–12; 26:4,5; 35:11,12; 49:1–28; 
Ex.3:10,14,15; 5:1; 6:2; 11:7; 12:31;  19:5;  28:21;  39:14; Lev.18:22; 19:27,28; 26:42,45, 
46; Num.6:22–27; 23:8,9; Deut.4:19,37; 7:6,7; 10:15; 14:2; 17:15; 23:2,19; 26:5,18, 
19; 27:9; 32:8,9; Neh.13:3; Jos.23:13; 2 Sam.7:23,24; 1 Kon.8:53; 18:31; Jes.1:29; 
11:11,12; 20:4,5; 41:8-10; 43;1,10; Jes.44:1,2,21-23; 45:10; 58:12; 63:19; Jer.2:14; 
13:23; Eseg.16:1-63; 20:5; Eseg.28:24-26; 34:30,31; 37:21,22; 20:5; 36:1,8,24; 37; 
Amos.3:1,2; Sag.12:2,3;  Matt.10:6; 15:24,26; 19:28; 25;32,34; Luk.1:33,55,68; 3:23–
38; 16:8; Luk.19:10; Joh.15:19; 17:8,9; Open.7:4.   


