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              Die verkondiging 
Om ‘n ewiglik verkondiging daar te stel is om dit vas te vang in ink. Al is jy ‘n 
vurige prediker, en baie hang behoorlik aan jou lippe, moet jy weet dat jou 
woorde en klank gou stil raak na jou dood. Jy kan dit wel nou se dae op DVD 
opvang, maar glo my dit sal ook vergete en verlore raak. Wat wel vir baie jare 
na jou dood behoue bly is die boek wat jy geskryf het. Die Skrif is vir ons ‘n 
voorbeeld wat bv. vir meer as 400 jaar gelede in ‘n boekvorm geskryf was 
wat deur ‘n klompie werkers van koning James uitgevoer was.  
Nou wil ek dit ook deurgee dat as daar ‘n groep mense aan ‘n boek werk 
waarvan almal in daardie groep toegang het tot die skrywe van daardie boek. 
(Om te help en bystand te gee met ondersoeke ens.) So ‘n boek sal meer glo-
baar en juis wees as ‘n boek wat net deur een man geskrywe was. Nie dat die 
een skrywer dit nie kan doen nie, maar ongelukkig sluip eie interpretasie in 
en daarbenewens kontradiksies of eiesinnigheid. Dus die wat graag die Skrif 
wil oorskryf moet in ‘n ‘groep’ mekaar help sodat daar eenheid en orde 
gehandhaaf sal word. 
 

Ek gaan na twee gedeeltes kyk, nie so seer om die skrywer aanvat nie, maar 
eerder om uit te wys hoe ons hom moet raaksien in sy poging om vir ons die 
boodskap deur te gee.  
           

Kom ons kyk wat die Skrywer van die Paulus boeke sê. Markus en Lukas was 
beide bekend as Paulus aanhangers. Nie dat hulle enigsins vals was nie, 
maar hulle was soos baie tot vandag toe aan hulle neuse rondgelei. Markus 
het baie geskryf vir Paulus tot en met hy kwaad vir die man geraak het. Ek 
glo dat hy na sy uitval verdere ondersoeke en studie gaan doen het rondom 
YAHUSHA. Daarom is beide Markus en Lukas bekend geword as ouens wat 
hulle bevestigings neergepen het. Ons kan hulle ook noem die twee 
getuienisse (sekondante) oor en van YAHUSHA. 
  

Die twee boeke wat hulle geskryf het, het jare na Johannes of Mattheüs sin 
verskyn. Dus was hulle slegs skrywers en nie apostels nie, want om as 
apostel te kwalifiseer moes jy deur YAHUSHA geleer gewees het. Nou gaan 
ons sien dat hulle so ‘n bietjie van hul eie interpretasie gebruik het weens 
hulle gewese vriend “Paulus” se invloed (Weereens noem ek dat hulle nie 
vals is nie, maar soekend).   
      

Mark. 16:14  Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, 
en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die 
wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie.  
Mark. 16:15  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig 
die evangelie aan die ganse mensdom. 
Let op die geweldige sprong in verskil aan eenlopend tussen die twee verse. 
YAHUSHA kom en verskyn aan “elf” van die dissipels, maar volgens 
Johannes was daar net 10. YAHUSHA was kwaad en teleurgesteld in hulle 
weens hulle ongeloof wat die teenoorgestelde staan  in Johannes.  
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Hy het tog vir hulle gesê dat Hy sou opstaan na 3 dae en dus moes hulle 
Hom verwag, maar toe ontvang Hy eerder ongeloof. Dus moes die opvolg 
vers daaruit vloei, maar inteendeel is dit radikaal anders. Daar kort dus nog 
ten minste drie tot vier verse voordat YAHUSHA oor kon gaan na bevele vir 
hulle.  
Kom ons lees gou wat sê Johannes oor dieselfde saak (Johannes sou dit elk 
geval beter kon beskryf, want hy was daar, waarvan Markus en Lukas nie 
daar was nie).     
Joh. 20:19  En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die 
deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het 
J*sus YAHUSHA gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede 
vir julle! ( Hoor julle: nie kwaad of teleurgesteld, maar eerder sagmoedig 
en verstaanbaar, want YAHUSHA weet en ken die mens se vrees en 
menslike kleinlikheid) 
Joh. 20:20  En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle Sy hande en Sy, sy. En 
die dissipels was bly toe hulle die Here YAHUSHA sien.  
Joh. 20:21  J*sus YAHUSHA sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die 
VADER  My gestuur het, stuur Ek julle ook.  
Joh. 20:22  En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: 
Ontvang die Heilige Reine Gees.  
Joh. 20:23  As julle die mense hulle sondes oortredinge vergewe, dan word 
dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes oortredinge hou, dan is 
dit gehou.  
Eerstens wat opgelet moet word is dat Johannes YAHUSHA se Naam 
gebruik waar Markus dit nie doen nie. Met die lees van Markus en Johannes 
sal ons sien dat daar kontradiksie intree. In Markus kom eie interpretasie in 
“wat die opdragte aan betref”, want die teenoorgestelde is wat in Johannes 
staan. In Johannes sê YAHUSHA dat hulle moet doen soos Hy gedoen het. 
Hy het gekom met VADER se opdrag, en so gedoen. So moes hulle dit ook 
doen. Die opdrag was.: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis 
van Israel Yashar’EL” Matt.15:24( wat baie belangrik is om te sien wat 
YAHUSHA vir ons deurgee in die vers, en dit is dat Hy gekom het net vir 
die 10 stamme wat eerste verlore geraak het en nie vir die huis van ‘Dawid’ 
die 2 stamme nie!) Dus moes die apostels gaan na die verlore skape en hulle 
die evangelie wat YAHUSHA hulle geleer het ‘gaan en verkondig’.  
 

Hier kom nou die boodskap tussen Markus en Johannes. Die evangelie was 
grotendeels afsonderlik verkondig. Dit was altyd van huis tot huis en berg 
predikasies. Nou en dan in ‘n sinagoge of ‘n Tempel, maar meestal in klein 
en afgesonderde groepies. Die algemene man op straat was altyd bang vir die 
Skrifgeleerde en Fariseër, want hulle was die tugmeesters uit die Skrif. 
YAHUSHA met Sy ‘volgers’ was as ‘n kultus aangesien (Self deur Sy eie 
gesin). Die dag toe YAHUSHA nie meer daar was nie het die Apostels 
hulleself weggesteek omrede hulle nou uitgeken sou word as dié Nasaréners.  
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Hulle sou soos baie wat teen die lering van die Skrifgeleerdes en die 
Fariseërs was dood gemaak word (Veral toe Paulus/ Saulus die gelowige 
Yashar’EL gevang en gedood het). 
Hier kom YAHUSHA nou in tussen hulle en noem dat hulle van nou af nie 
meer bang hoef te wees nie. Hoekom ? Want Hy het opgestaan! YAHUSHA 
verskyn vir 40 dae oraloor by baie om te wys dat Hy opgestaan het. Baie het 
daardeur geglo en het ‘n begeerte gehad om gedoop te word en te doen wat 
YAHUSHA hulle beveel het, nl.: “gaan en verkondig” openlik en nie 
afgesonder en eenkant nie, maar hart en duidelik dat YAHUSHA op gestaan 
het; dat Hy die Seun van VADER is en dat Hy weer gaan kom. In Handelinge 
4 en 5 sal jy lees dat die dissipels verbied was om in die Naam van 
YAHUSHA te spreek. Hoekom? Omdat daar openlik hart en duidelik in die 
Naam “YAHUSHA” verkondig word.    
Wat duidelik uitstaan in Markus 16:15 is dat daar geen vrees in die 
verkondiging van die evangelie moet wees nie. M.a.w. nie ‘n toe deure 
wegkruip evangelie nie. Soos uitgewys kan ons sien  dat daar aan Markus se 
werke gekrap was, maar tog die boodskap dat ons na die ganse mensdom, 
alle volke, alle nasies, ens. moet gaan en die evangelie verkondig sonder om 
bang te wees. Al is dit tussen diere of heidene moet die blye evangelie 
verkondig word. Almal en alles moet weet dat YAHUSHA opgestaan het en 
dat Hy opgevaar het en sit aan die regterhand van VADER, en dat Hy weer 
gaan kom om te oordeel. Al is dit tussen ‘n klomp Rooms-Katoliek, Jode of 
Moslems moet ons nie bang wees nie, maar hart sal praat tussen hulle.   
Ek het al persoonlik met ‘n paar swart predikers gepraat en antwoorde gegee 
oor die Skrifte. Hulle moet kennis dra dat YAHUSHA opgestaan het en dat 
Hy weer gaan kom. Hulle moet kennis dra dat YAHUSHA my Skepper en 
hemelse Heerser is. Ek verkondig nie aan hulle dat hulle deel maak as 
Israeliete Yashar’EL nie, maar eerder dat hulle kan sien dat ons as blanke 
Boere die uitverkore is van Hom wat kom. Dat die ganse Skrif die 
geskiedenis boek van Abraham , Isak en Jakob (Yashar’EL) is.  
 
            Die tweede voorbeeld. 
Voordat ons Matt.10: 34 tot 39 behandel moet ons eers verstaan hoe die 
gedeelte in die Skrif werk (Wat vir baie nou in die krop steek). 
In die eerste vers van die hoofstuk kan ons duidelik lees dat YAHUSHA die 
twaalf dissipels na Hom roep sodat Hy met hulle afsonderlik kon praat. Die 
volgende verse word die manne se name elk genotuleer soos in ‘n rou kol of 
in ‘n hofsaak, want almal moet teenwoordig wees. YAHUSHA begin om met 
hulle te spreek en bevele te gee. Hy praat nie met die volk nie, maar net met 
Sy werkers (dissipels). Dus die woorde wat Hy met hulle sou deel nie vir die 
volk se ore was nie. Baie lees die gedeelte dat hulle wonder waarom die 
dubbelsinnigheid uit YAHUSHA se mond, want in Matt.5:9; Luk.1:79; 2:14; 
24:36; Joh.14:27; 16:33; 20:21; Open.1:4 en talle ander plekke word daar 
gepraat van vredemakers, vrede op aarde, vrede kan hê ens.  
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Mense die gedeelte is eintlik nie vir die publiek (alleman) gegee nie. Dit is 
heimlik aan die dissipels gegee. Dit is soos ‘n hofsaak wat ‘n advokaat of 
prokureur met sy kliënt bespreek wat die ander party nie mag weet of hoor 
nie.  
Ons as leser het die wonderlike voorreg om dit wel te kan lees om baat 
daaruit vind. Om te kan lees en leer uit die verborge saak. Hier kan ons 
duidelik leer hoe die evangeliebediening werk. Nou kan ons ook sien hoe 
verkeerd die sodanige geleerde predikers is.  
YAHUSHA sê.: 
(1) Gaan na die verlore skape van “Yashar’EL”(Jakob se 10 seuns)        
(2) Verkondig die Koninkryk van die hemele 
(3) Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. 
(4) Julle mag geen geld vra vir die werke wat Ek op julle lê nie. 
(5) Julle mag geen skriftelike voorbereiding doen nie(Dié Gees sal die saak lei) 
 

Kortlikse opsomming van die 10 de hoofstuk in Matt. is dus so: YAHUSHA 
roep Sy dissipels, gee hulle bevele en waarsku hulle. Nou kan ons vra 
waaroor die waarskuwing? Mense dit gaan oor eie geregtigheid. Ons as mens 
is gou om eiegeregtig te wil wees. YAHUSHA sê (1) Gaan na die verlore 
skape van “Yashar’EL”, Nee sê die geleerdes sê dat daar staan: gaan na alle 
volke of hy nou blou pienk of pers is. (2)Verkondig die Koninkryk van die 
hemele: Nee sê die geleerdes daar staan kom na die kerk koninkryke van die 
aarde. (3) YAHUSHA sê: Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies 
op, dryf duiwels uit. Nee sê die geleerdes daar staan: maak almal gesond en 
wees lief vir hulle. (4) YAHUSHA sê: Julle mag geen geld vra vir die werke 
wat Ek op julle lê nie. Nee sê die predikers dit word verkeerd verstaan, want 
hoe gaan ons dan nou kan lewe? Ons moet geld vra, want ons is dan die 
geleerdes en hulle moet dus vir ons betaal vir ons geskooldheid.  
(5) YAHUSHA sê: Julle mag geen skriftelike voorbereiding doen nie, want 
die Gees sal die saak lei. Nee sê die geleerdes; hoe kan ons preek as ons nie 
voorberei het nie?  
Ek laat eers dit daar en gaan oor tot verduideliking van vers 34 tot 39. 
        

Matt. 10:34  Moenie dink dat Ek gekom het (uitwysing dat YAHUSHA wel 
bestaan het voordat Hy na die aarde “gekom het”) om vrede op die aarde te 
bring nie. ( Daar staan nie “bring” in die oorspronklike Skrif nie maar 
“ballō” in Grieks wat beteken: om iets skielik uit te gooi of te giet. Dus het 
YAHUSHA gesê.: Ek het nie gekom om ewe skielik vrede op aarde uit te giet 
nie. Wat dit ook vir ons deurgee weens die verkeerde woord van “bring” is 
dat daar wel vrede sal wees, maar nie ewe skielik nie) Ek het nie gekom om 
vrede te bring nie, maar die swaard (M.a.w. ‘n mes om selfverdediging, 
aanval of skeiding te maak).    
Mat 10:34  Think3543 not3361 that3754 I am come2064 to send906 peace1515 on1909 
earth:1093 I came2064 not3756 to send906 peace,1515 but235 a sword.3162  
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Matt. 10:35  Want Ek het gekom om tweedrag (Daar moet staan dichazō 
wat “skeiding” beteken) te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n 
dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder( let op dat 
die gesin en familie in die gelese stuk uitgewys word. YAHUSHA weet dat Hy 
met mens {dissipels} werk wat gou afvallig raak veral as dit by eie gesin en 
familie lede aanbetref. In Matt.12:47 lees ons dat YAHUSHA se gesinslede 
buite die vergader-punt was  waar Hy besig was om met Sy volgelinge te 
praat. Hulle het YAHUSHA gesien dat Hy besig was met ‘n nuwe lering wat 
baie verkeerd was in hulle oë. Hulle het Hom probeer beïnvloed om op te 
hou daarmee, want die gesin ly daardeur).      
Mat 10:35  For1063 I am come2064 to set a man at variance1369, 444 against2596 
his848 father,3962 and2532 the daughter2364 against2596 her848 mother,3384 and2532 
the daughter-in-law3565 against2596 her848 mother-in-law.3994  
 

Matt. 10:36  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees (Weereens word 
hier uitgewys dat jou naaste soos die huisgenote vyandig teenoor jou sal 
optree om jou te laat op hou waarmee jy besig is. YAHUSHA weet dat HY 
aangeval was, lees Matt.13:57 waar YAHUSHA noem dat self ‘n profeet nie 
geken of ondersteuning ontvang by sy gesin nie).    
Mat 10:36  And2532 a man's444 foes2190 shall be they of his own household.3615,  
 

Matt. 10:37  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en 
wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie (Met die boonste 
informasie wys dit uit waar jou liefde lê, of by jou mense of by die saak 
waarmee jy jou nou bemoei. YAHUSHA weet dat ‘n gesin en familie bande 
baie sterk kan wees, en dus daardie liefdeband soek. Hy sê nie haat of 
verwerp jou mense nie, inteendeel in Matt.19:19 staan eer jou vader en 
moeder en so ook jou naaste m.a.w. jou gesinslede en familie). 
Mat 10:37  He that loveth5368 father3962 or2228 mother3384 more5228 than me1691 
is2076 not3756 worthy514 of me:3450 and2532 he that loveth5368 son5207 or2228 
daughter2364 more5228 than me1691 is2076 not3756 worthy514 of me.3450  
      

Matt. 10:38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie 
waardig nie ( Daar staan in die oorspronklike Grieks “stauros” wat ‘n paal is 
wat gebruik was om die mens te folter. Wat ‘n betekenis het van vernedering 
en straf wat kan lei na die dood).  
Matt. 10:38  And2532 he3739 that taketh2983 not3756 his848 cross,4716 and2532 
followeth190 after3694 me,3450 is2076 not3756 worthy514 of me.3450  
 
Matt. 10:39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om 
My ontwil, sal dit vind (Dus die wat “lewe” verstaan kan oorgaan tot die 
ewige as hy VADER eerste gestel het op aarde).  
Mat 10:39  He that findeth2147 his848 life5590 shall lose622 it:846 and2532 he that 
loseth622 his848 life5590 for my sake1752, 1700 shall find2147 it.846  
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Soos ek bo begin het om te verduidelik dat YAHUSHA slegs met Sy dissipels 
gepraat het en hulle opgelei het om die werke te doen as Hy nie meer daar 
gaan wees nie en besluit dat Hy hulle verder moet onderrig (Kyk gerus wat 
in baie gevalle rondom ons gebeur waar ‘n pa sy besittings aan sy seun 
laat, wat gebeur. Die kind begin willekeurig spandeer en kort voor lank het 
hy alles wat sy pa opgebou het oor jare verloor). YAHUSHA het reeds 
gesien dat daar iets in Sy dissipels is soos dit staan in  Joh. 6:67  Toe sê J*sus 
YAHUSHA vir die twaalf: Wil julle nie ook weggaan nie? :68  En Simon 
Petrus antwoord Hom: Here Meester, na wie toe sal ons gaan? U het die 
woorde van die ewige lewe. :69  En ons het geglo en erken dat U die 
Christus Nasaréner is, die Seun van die lewende God VADER.:70  J*sus 
YAHUSHA antwoord hulle: Het Ek nie julle twaalf uitverkies nie?...   
 

As ons verder lees na hoofstuk 10 sal ons sien die opregtheid van Sy 
dissipels.   
Matt. 19:27  Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: Kyk, ons het alles 
verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? (en YAHUSHA sê) :29  
En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of 
kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal 
soveel ontvang en die ewige lewe beërwe.  
 

Wat kan ek meer sê oor die Skrif ? Dat dit nie vir almal is nie. Dit is ‘n 
verwarde boek vir baie. Dit is slegs vir die uitverkore kind van Jakob, 
Yashar’EL. Baie het dit gelees en verander oor die jare soos dit hulle pas. Die 
geskiedenisboek (Skrif) van Yashar’EL het ‘n moderne geestelike boek 
geword. Almal is nou welkom, ja sê die Messiaanse Jode ons is die kern van 
elke Skrif wat in die ganse mensdom se huise lê (Ja hulle is die ‘kanker’ in 
die Skrif waarvan Ha satan hul pappa is!). 
 
Inkort gaan ek Matt.28:19 uitwys: Gaan dan heen, maak dissipels van al die 
nasies, en doop hulle in die Naam van die VADER en die Seun en die Heilige 
Rein Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Let op 
dat daar van een Naam gepraat word en nie drie nie, want as jy die VADER 
en Seun ’n naam wil gee is dit die Reine Gees se naam? Hand.2:38; 8:12; 
10:48 en 19:5 staan: En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van 
die Here J*sus  Meester “YAHUSHA”. Dus is daar net een “Naam” tersprake! 
Let ook op wat YAHUSHA sê in Matt.15:24  Maar Hy antwoord en sê: Ek is 
net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel Yashar’EL. 
YAHUSHA sê duidelik dat hulle die gaan doop in Sy Naam wat in   
Joh 20:21 staan nl.:  J*sus YAHUSHA sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! 
Soos die VADER My gestuur het, stuur Ek julle ook. Dus net na die 10 
stamme of anders genoem die huis van Yashar’EL!  
Gaan dan heen en maak vir YAH disippels van al “die” nasies soos VADER  
Hom gestuur het “die huis van Yashar’EL” Eseg.37:16 – 22   


