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'N WOORD VOORAF 
 
 
Hierdie dokument is oorspronklik gedurende 1990 na aanleiding van 'n 
kerklike klag teen die skrywer saamgestel. Die klag is gelê omdat die skrywer 
se siening oor die onderwerp met dié van die kerk verskil. Dit het by 'n 
kommissie van ondersoek geëindig waartydens billike tyd aan die skrywer 
verleen is om sy saak te stel. Daar is ooreengekom dat die skrywer uit die N.G. 
Kerk sal bedank, waaraan kort hierna voldoen is. Weens verskeie versoeke is 
besluit om die dokument in boekvorm uit te gee. Die oorspronklike uitgewer 
en drukkery bestaan egter nie meer nie en as gevolg van verdere versoeke het 
Die Lewende Hoop gemeente van Pretoria aangebied om die publikasie weer 
uit te gee. Geringe veranderings is met hierdie uitgawe aangebring om dit meer 
aktueel te maak. Die vierde uitgawe is weer hersien en is ook in elektroniese 
formaat beskikbaar. Alle kruis- en literatuurverwysings in die elektroniese 
formaat is met skakels verbind (Sien GEBRUIK VAN SKAKELS - bl 
129121). 
 
Daar is met die publikasie gepoog om die onderwerp vanuit die Bybel 
(1933/53 Afrikaanse vertaling4) te staaf. Teksverwysings is volledig gegee 
sodat die Woord self tot die leser kan spreek. Lesers word egter versoek om 
die tekste in konteks met die betrokke gedeeltes, asook dié van die ganse 
Skrif, na te gaan. Buite Bybelse bronne soos die Apokriewe boeke en ander 
geskiedkundige literatuur, is slegs ter historiese bevestiging of as aanvulling 
gebruik. Literatuurverwysings (aan die einde van die publikasie) word 
numeries en voetnotas alfabeties aangedui. 
 
Die skrywer roem nie op homself met die dokument, of dat dit oorspronklik en 
volledig is nie, maar gee net sy weergawe van 'n Bybelse openbaring oor sy 
identiteit weer. Hierdie openbaring het oor 'n tydperk en deur verskillende 
persone gekom. Die waarheid oor die uitverkiesing is eers besef toe die Skrif 
biddend bestudeer is. 
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Verskeie persone/instansies se dokumentasie oor die onderwerp het tot die 
openbaring van die skrywer se identiteit bygedra en was ook van hulp met die 
opstel van die oorspronklike dokument. Hiermee word dan ook erkenning  
gegee aan: 
                    Dr. N.A. Burger (New Castle) 
                    Mnr. M.C. Eksteen (Pretoria) 
                    Past. S. Emry (VSA) 
                    Mnr. R. Hayes (Plaston) 
                    Mev. J. Hofmeyer (Kaapstad) 
                    Mnr. K. Inghels (Philippolis) 
                    Past. F.W.C. Neser (Vereeniging) 
                    ONTWAAK MY VOLK (Cradock) 
                    Ds. F.J. Pelser (Kemptonpark) 
                    Plumstead-Bybelstudiekring (Kaapstad) 
                    Past. P. Smit (Durban) 
                    Ds. G.J. Steenkamp (Kuruman) 
                    Mnr. H. Swart (Pretoria) 
                    Mnr. A. van der Gaag (Pretoria) 
                    Yahzerah-Bybelstudiegroep (Steelpoort) 
Dank is ook aan alle vriende verskuldig met wie gesprekke en besprekings oor 
die aangeleentheid gevoer is. Waardering word ook aan almal uitgespreek wat 
kritiek op die manuskrip gelewer het en wat met die proeflees gehelp het. Alle 
persone en instansies, waarvan die meerderheid nog nooit ontmoet is nie, se 
opofferings om die uitgawe en verspreiding moontlik te gemaak het, word ook 
hoog op prys gestel. Bowenal word die God van Abraham, Isak en Israel 
gedank vir die openbaring. Dié Almagtige God het 'n klein deeltjie van Sy 
waarheid openbaar, en tesame daarmee, die wonderwêreld van selfstudie van 
die Skrif met die leiding van Sy Heilige Gees. 
Joh 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal in julle bly. 
Joh 14:6 ...Ek is die weg en die waarheid en die lewe; ... 
 
Hallelujah! 
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Die Skrywer. 
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HOOFSTUK 1 
 

INLEIDING 
 
 
Die vraag oor wie die bruid van die Lam is (Open 21:9 – bl 1816), kan slegs 
deur ‘n studie van die uitverkiesing beantwoord word. Die uitverkiesing is 'n 
omvattende onderwerp wat elke aspek van die Bybel aanraak en kennis van die 
uitverkiesing lei noodwendig tot verdere Bybelse openbarings. Die doel van 
die publikasie is egter om slegs die uitverkiesing, in terme van wat dit behels en 
in volksverband beteken, te behandel. 
 
Die Heilige Naam van die Almagtige God, naamlik Jahweha (uitgespreek as 
Jáwé) in plaas van HERE, en Jahshua in plaas van Jesus, word deurgaans om 
die volgende redes gebruik: Jahweh is 'n eienaam teenoor HERE wat 'n titel 
is21. Verder omskryf die betekenis van die Almagtige God se Naam Sy hele 
wese, want Jahweh beteken “Hy (wat) is18/Ewig lewende32/Die 
Selfbestaande1/Hy is wat Hy is12/Hy wat altyd was, altyd is en altyd sal 
wees”32. Hy beveel ook uitdruklik dat ons die Naam Jahweh moet gebruik. 
Ex 3:13 Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders 

van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het 
my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? - wat 
moet ek hulle antwoord 

         14           En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê 
Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my 
na julle gestuur. 

                                                
aAlhoewel “Jahwe” ‘n meer korrekte Afrikaanse spelling is12 & 28, word 

“Jahweh” gebruik ter wille van die behoud van die Hebreeuse tetragram 
“JHWH”. (Sien Gispen et al 12, Henn 21 & “Sacred Name Bible”32 vir meer 
besonderhede oor tetragram). 
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         15 Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van 
Israel meedeel: Die HERE (Jahweh), die God van julle vaders, 
die God van Abraham, die God van Isak en die God van 
Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en 
dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. 

Ps 135:13 o HERE (Jahweh), u Naam is tot in ewigheid, u Gedenknaam, 
HERE (Jahweh), van geslag tot geslag! 

Hos 12:6 ...HERE (Jahweh) is sy Gedenknaam. 
In die Engelse Bybel35 is Jahweh met “LORD” vertaal wat “Baäl” beteken37. 
Dit is egter geprofeteer dat Israel Hom Baäl sou noem. 
Jer 23:27 is hulle daarop bedag om my volk my Naam te laat vergeet 

deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos 
hulle vaders my Naam vergeet het deur Baäl? 

Hos 2:15 En in dié dag, spreek die HERE (Jahweh) , sal jy My noem: 
My man; en jy sal my nie meer noem: My Baäl nie. 

Jahshua beteken “Jahweh verlos” of “Jahweh die verlosser”32. Dit gee ook 
groter betekenis aan Matt 1:21 ...en jy moet Hom Jesus (Jahshua) noem, want 
dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. (Messias en Christus beteken 
“Gesalfde” en is dus nie eiename nie1). Verder gebruik ek die Gedenknaam om 
Hom van enige ander god te onderskei, omdat die Moslems en ander gods-
dienste ook beweer hulle aanbid “God” en “Here”. 
 
Sekere agtergrond is nodig voordat ek die uitverkiesing vanuit die Bybel wil 
verduidelik. Verder vertrou ek dat u persoonlik self die saak objektief aan hand 
van die Skrif sal ondersoek. Slegs dan kan ons by die waarheid uitkom. 
Sekerlik is dit die betekenis van die volgende woorde van Jahshua: 
Matt 7:7 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, 

en vir julle sal oopgemaak word. 
           8 Want elkeen wat bid ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom 

wat klop, sal oopgemaak word. 
Indien ek verkeerd is, hoop ek u sal my in liefde lei om op Bybelse gronde my 
dwaalweg uit te wys. 
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Ek was na my aanneming gedurende die sewentiger jare aktief in die KJA en  
'n gereelde kerkganger gewees. Ek het in die tye egter dikwels dienste 
bygewoon waar die predikante alreeds ‘n wêreldse vrede en liefde verkondig 
het. Die boodskap was dat jy volgens die Bybel jou vyande en naaste moet 
liefhê sodat daar vrede op aarde kan wees. Die subtiele bedoeling was die 
vreemdeling in ons poorte, wie se strewe nooit vrede en liefde was nie, maar 
die vernietiging van ons volk om sodoende die politieke mag te kon bekom. 
Dit was in 'n tyd waar ons op alle terreine aktief in 'n oorlog met hierdie anti-
Christelike magte was. Deur hierdie oorbeklemtoning van die liefde wat op 'n 
groter liefde as die van jouself neergekom het, is die volk op kerklike terrein 
sag gemaak om op alle terreinne nie teen die vyand weerstand te bied nie. 
Vrede moes ten alle koste, selfs ten koste van Jahweh, aanvaar word en wat 
dan ook tot die 1994 magsoorname gelei het. Jeremia het al 2600 jaar gelede 
hierteen gewaarsku: 
Jer 6:14 En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op 

die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede! - terwyl daar 
geen vrede is nie. 

Hierdie vredeprediking het daartoe bygedra dat my kerkbywoning verwaarloos 
is. Op daardie tydstip kon ek dit nie regverdig nie, want ek het nie my Bybel 
geken nie; of eerder, ek het my Bybel gelees soos die kerk my geleer het om 
dit te lees. 
 
Met die oopstelling van die N.G. Kerk en die verskyning van die nuwe 
Bybelvertaling, het ek die standvastigheid van die kerk bevraagteken. Tydens 
die Algemene Sinode van 1988 se amptelike besluite ten opsigte van oop 
lidmaatskap, apartheid ensovoorts, het ek gevoel dat dit teen die Skrif indruis. 
Ek het gevoel dat volke apart geskape is en elk op sy manier tot God moet bid. 
Met die oopstelling van die kerk is daar oë toe geknyp vir die skeppingsorde. 
Terselfdertyd het ek met 'n siening te doen gekry dat die verlossingswerk van 
Jahshua net met die genetiese nasate van Jakob, naamlik die fisiese volk Israel, 
te doen het. Die standpunt het ek in sy totaliteit verwerp, maar ek het besef om 
oor die saak te argumenteer, sal ek die teendeel vanuit die Skrif moet bewys. 
Ek het met selfstudie begin en het twee jaar geworstel met die basiese vraag: 
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Wie is die bruid? Is dit die vergeestelike Israel naamlik die kerk, of die fisiese 
Israel naamlik die suiwer nageslag van Jakob? Ons kan egter slegs tot die 
waarheid kom deur biddend selfstudie te doen. Geen predikant, geen mens, 
geen kerk, geen formulier, geen sinode, nie ek of u, maar slegs Jahweh kan ons 
leer: 
Matt 23:10 Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een 

is julle leermeester: Christus. 
Joh 6:45 ...En hulle sal almal deur God geleer wees. ... 
I Joh 2:27 En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en 

julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; ... (Sien ook Jer 
33:3 - bl 7268, Joh 16:13 - bl 7268 & II Kor 3:14-16 - bl 
7268). 

 
Die volgende teksverse het my opgeval van waaruit alles omtrent die Bybel 
beoordeel moet word naamlik: 
Mal 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie; ... 
Luk 21:33 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal 

nooit verbygaan nie. 
Hebr 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewig-

heid. 
Jak 1:17 ...van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering 

of skaduwee van omkering is nie. 
Met ander woorde die God van Abraham, Isak en Jakob is 'n onveranderlike 
God. Noodgewonge kom die vraag op: Waarom verander die kerk? Wat 20 
jaar gelede volgens die kerk sonde was, is vandag reg en andersom. Hoekom? 
Of aanbid die kerk miskien 'n veranderlike god? Of interpreteer ons Sy Woord 
so teenstrydig? Openbaar Hy Homself so swak; 'n volmaakte God? Nee, dit 
kan tog nie wees nie. Waarom sal Hy vir 4000 jaar lank Sy verbonde en 
beloftes aan Adam se nageslag deur Abraham, Isak en Jakob maak (Gén 17: 19 
– bl 65), die Edomiete (Mal 1:4 – bl 4037) en Kanaäniete (Gén 9:25 – bl 9084 
& Sag 14:21 – bl 9185) vir ewig vervloek, aarde toe kom en die ewige vloek 
ophef en verander in 'n seën? Is dit 'n God van Sy woord? Jesus Christus is 
gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid (Hebr 13:8) en by wie daar geen 
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verandering of skaduwee van omkering is nie (Jak 1:17). Jahweh is 
onveranderlik en Sy Woord kan ook nie teenstrydig wees nie. Slegs in lig 
hiervan kan die uitverkiesing, asook enige ander Bybelse vraagstuk, sinvol 
vertolk word. 
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HOOFSTUK 2 
 

WIE IS UITVERKIES, 
WIE IS VERLOS 

EN WIE IS DIE BRUID? 
 
 
Die kerk beweer dat hulle die uitverkore bruid, die vergeestelike Israel 
verteenwoordig en dat die verlossingswerk van Jahshua vir die ganse mensdom 
is. Wat is die Skriftuurlike gronde hiervoor? Die woord kerk kom nêrens in 
die Bybel voor nie. (Daar word wel van gemeentes gepraat, maar later meer 
oor dié gemeentes). Wie is dan die uitverkore bruid as dit nie die kerk is nie? 
Daar sal vervolgens vanuit die Skrif getoon word dat die bruid die fisiese volk 
Israel is en dat Jahshua slegs vir dié volk gesterf het. 
 
 
 UITVERKIESING 
 
Die Ou Testament is vol van Israel wat die fisiese uitverkore volk is. Dit kan 
byna op elke bladsy gelees word en die volgende paar tekste ïllustreer die 
stelling: 
Gén 17:7 En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag 

ná jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n 
God te wees en vir jou nageslag ná jou. 

Gén 17:9 Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond 
hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag. 

Gén 17:19 Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n 
seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond 
met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag ná hom. 

Gén 18:19 Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis ná 
hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou 
om geregtigheid en reg te doen; sodat die HERE oor Abraham 
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kan bring wat Hy oor hom gespreek het. 
Ex 15:16 ...terwyl u volk deurtrek, HERE, terwyl die volk deurtrek wat 

U verwerf het. 
Ex 29:45 En Ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle 'n 

God wees; 
Lev 26:9 En Ek sal My na julle (Israel) wend en julle vrugbaar maak en 

julle vermenigvuldig; en my verbond sal Ek met julle bevestig. 
Lev 6:12 En Ek sal in jul (Israel) midde wandel en vir julle 'n God 

wees, en júlle sal vir My 'n volk wees. 
Num 6:27 So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en 

Ek sal hulle seën. 
Deut 4:37 En omdat Hy jou (Israel) vaders liefgehad en hulle nageslag 

ná hulle uitverkies het, en Hy self jou deur sy grote krag uit 
Egipte uitgelei het, 

Deut 7:7 Die HERE het 'n welgevalle aan julle (Israel) gehad en julle 
uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, 
want julle was die geringste van al die volke. 

           8 Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed gehou het 
wat Hy vir julle vaders gesweer het, het die HERE julle met 'n 
sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van 
Farao, die koning van Egipte, verlos. 

Deut 32:9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete 
erfdeel. 

I Kon 6:13 dan sal Ek onder die kinders van Israel woon en my volk 
Israel nie verlaat nie. 

Ps 33:12 Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk 
wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het. 

Ps 50:7 Hoor, my volk, dat Ek kan spreek; Israel, dat Ek jou dit kan 
inskerp: Ek is God, jou God! 

Ps 78:71 Agter die lammerooie het Hy hom (Dawid) gaan weghaal, om 
Jakob, sy volk, op te pas en Israel, sy erfdeel. 

Ps 105:6 o nageslag van Abraham, sy kneg, o kinders van Jakob, sy 
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uitverkorenes! 
Ps 105:43 En Hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes 

met gejubel 
Ps 135:14 Want die HERE sal aan sy volk reg doen en medelye hê met sy 

knegte. 
Ps 148:14 En Hy het 'n horing vir sy volk verhef: 'n roem vir al sy 

gunsgenote; vir die kinders van Israel, die volk wat naby Hom 
is, Halleluja! 

Jes 5:7 Want die wingerd van die HERE van die leërskare is die huis 
van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy 
verlustiging; ... 

Jes 27:12 En in dié dag (met die wederkoms van Jahshua) sal die HERE 
vrugte afslaan, van die stroom van die Eufraat af tot by die 
spruit van Egipte en júlle sal ingesamel word, een vir een, o 
kinders van Israel! 

Jes 43:20 ...want Ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis 
om my volk, my uitverkore, te laat drink. 

Jes 44:1 Maar luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat ek uitverkies 
het! 

Jes 45:4 ter wille van Jakob, my kneg, en Israel my uitverkorene, ... 
Jes 45:11 So sê die HERE, die Heilige van Israel en sy Formeerder: 

Vra My aangaande die toekomstige dinge; vertrou my seuns en 
die werke van my hande aan My toe! 

Jes 45:19 ...Ek het aan die geslaga van Jakob nie gesê: Soek My 
tevergeefs nie. Ek is die HERE wat geregtigheid spreek, wat 
regte dinge verkondig. 

Jes 45:25 In die HERE sal geregverdig word en hulle beroem die hele 
geslaga van Israel. (In die HERE sal die hele geslag van Israel 

                                                
aHebreeus = “zera” wat saad beteken en op ‘n nageslag dui1, of te wel ‘n 

saad- of geslagslyn. 
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geregverdig word en hulle op beroem). 
Jes 46:3 Luister na My, o huis van Jakob en die hele oorblyfsel van 

die huis van Israel, julle wat deur My gedra is van die 
moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af; 

Jes 48:1 Hoor dit, huis van Jakob wat julleself noem met die naam 
van Israel en uit die waters van Juda voortgekom het, wat 
sweer by die Naam van die HERE en die God van Israel 
roem,... 

Jes 48:12 Luister na My, o Jakob, en Israel, wat Ek geroep het, dit is 
Ek; Ek is die Eerste, ook is Ek die Laaste. 

Jes 49:3 en Hy het vir My gesê: Jy is my kneg, Israel, in wie Ek My 
verheerlik. 

Jes 65:9 En Ek sal 'n nakroos uit Jakob laat voortkom en uit Juda die 
erfbesitter van my berge; en my uitverkorenes sal dit erflik in 
besit neem en my knegte daar woon. 

Jer 10:16 Jakob se deel is nie soos hulle nie; want Hy is die Formeerder 
van alles, en Israel is die stam van sy erfenis; HERE van die 
leërskare is sy Naam. 

Jer 24:7 En Ek sal hulle (Israel) 'n hart gee om My te ken, dat Ek die 
HERE is; en hulle sal vir My 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 
'n God wees, want hulle sal na My terugkeer met hul hele hart. 

Jer 29:4 So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel, ... 
Jer 30:2 So spreek die HERE, die God van Israel: ... 
Jer 31:1 In dié tyd (na die wederkoms), spreek die HERE, sal Ek vir al 

die geslagte van Israel 'n God wees, en hulle sal vir My 'n 
volk wees. 

Jer 32:38 En hulle (Israel) sal vir My 'n volk wees, en Ek sal vir hulle 
'n God wees. 

Eség 20:5 en sê aan hulle: So spreek die Here HERE: Die dag toe Ek 
Israel uitverkies het, het Ek my hand opgehef vir die geslag 
van die huis van Jakob en My aan hulle bekend gemaak in 
Egipteland; ja, Ek het my hand vir hulle opgehef en gesê: Ek 
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is die HERE julle God. 
Eség 34:30 Maar hulle sal weet dat Ek, die HERE hulle God, met hulle is, 

en dat hulle, die huis van Israel, my volk is, spreek die Here 
HERE. 

Eség 36:8 Maar julle, o berge van Israel, sal jul takke gee en jul vrugte 
dra vir my volk Israel; want hulle koms is naby. 

              9 Want kyk, Ek kom na julle (Israel) en wend My na julle toe, en 
julle sal bewerk en besaai word. 

Eség 36:28 En julle (Israel) sal woon in die land wat Ek aan julle vaders 
gegee het; en julle sal vir My 'n volk en Ek sal vir julle 'n 
God wees. 

Eség 39:7 En Ek sal my heilige Naam bekend maak onder my volk Israel 
en sal my heilige Naam nie meer laat ontheilig nie; en die 
nasies sal weet dat Ek die HERE is, die Heilige in Israel.  

Eség 39:22 En die huis van Israel sal weet dat Ek die HERE hulle God is, 
van dié dag af en verder. 

Dan 2:44 Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel 'n 
koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, 
en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk (as Israel) 
oorgelaat word nie; ... 

Hos 3:5 Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE 
hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering 
aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die 
dae. 

Joël 2:27 En julle sal weet dat Ek in die midde van Israel is, en dat Ek 
die HERE julle God is, en niemand anders nie; en my volk sal 
in ewigheid nie beskaamd staan nie. 

Joël 3:16 ...Maar die HERE sal 'n toevlug wees vir sy volk en 'n 
skuilplek vir die kinders van Israel. 
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Amos 3:2 Julle (Israel) alleen het Ek geken uit al die geslagtea van die 
aarde; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor julle 
ongeregtighede. 

Miga 5:1 En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte 
van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat 'n Heerser 
in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae 
van die ewigheid. 

Miga 7:20 U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, 
wat U aan ons vaders met 'n eed beloof het sedert die dae van 
die voortyd. 

Sag 13:9 ...Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: 
Dit is my volk! En hulle sal sê: Die HERE, my God! 

Mal 1:1 Godspraak. Die woord van die HERE aan Israel deur die 
diens van Maleági. 

 
Nou is die argument dat ons onveranderlike God die uitverkiesing met sy 
kruisiging verander het, sodat die evangelie van die koninkryk van Israel vir 
alle mense ongeag hulle herkoms of ras is. Wat sê die Nuwe Testament egter? 
Matt 2:6 En jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste 

onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman 
voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. (Miga 5:1 
– bl 119). 

Matt 19:28 En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat 
My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die 
mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone 
sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel. 

Mark 4:11 En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgen-
heid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat 
buite (die volk/verbond) is, kom alles deur gelykenisse, 

                                                
aHebreeus = “mishpâchâh” wat families, stamme of mense beteken1. 



 
 

 

12 

            12 sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en 
nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskiena bekeer en die 
sondes hulle vergewe word nie. 

Luk 1:16 En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here 
hulle God. 

Luk 1:54 Hy het sy kneg Israel bygestaan, sodat Hy aan sy barm-
hartigheid sou dink - 

Luk 1:55 soos Hy tot ons vaders gespreek het - aan Abraham en sy 
nageslag tot in ewigheid. 

Luk 1:72 om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige 
verbond te dink,  

Luk 1:73 aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om 
aan ons te gee 

Luk 2:10 En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring 
julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk 
sal wees, 

Luk 2:25 En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Símeon; 
en hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroos-
ting van Israel verwag en die Heilige Gees was op hom. (Let 
wel, die Heilige Gees was op hom en hy kon dus nie 'n valse 
verwagting gekoester het nie.) 

Luk 2:32 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk 
Israel. 

Joh 1:50 Natánael antwoord en sê vir Hom: Rabbi, U is die Seun van 
God, U is die Koning van Israel! 

Dié Nuwe Testamentiese tekste verwys dus ook na 'n fisiese volk en nie 'n kerk 
nie. (Die sendingopdrag word in hoofstuk 4 behandel). 
 
 

VERLOSSING 
                                                

aGrieks = “mēpŏtě” wat “not ever”, of te wel “nooit” beteken1. 
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Die tien gebooie is nie al wet wat gegee is nie. So is daar 'n wet ook oor die 
lossingsreg wat bepaal dat slegs 'n nabestaande as losser mag optree. 
Lev 25:25 ...moet sy losser wat sy nabestaande is, ... 
Lev 25:48 ...reg van lossing wees; een van sy broers kan hom los,  
            49 of sy oom of sy oom se seun kan hom los, of een van sy naaste 

bloedverwante uit sy geslag kan hom los, ... 
Losser beteken (Hebreeus = “gâ'al”) “to redeem (according to the Oriental law 
of kinship), i.e. to be the next of kin”1. Nabestaande beteken (Hebreeus = 
“qârôwb” of “qârôb”) “near (in place, kindred or time)” en word onder andere 
verklaar as “+ any of kin, kinsfolk (-sman), (that is) near (of kin)”1. Altwee 
begrippe verwys dus na bloedverwantskap. 
 
Jahshua moet hiervolgens 'n nabestaande/bloedverwant van Israel wees om die 
lossingsreg te kan toepas. 
Deut 14:1 Julle (Israel) is kindersa van die HERE julle God; ... 
Jer 31:9 ...Want Ek is vir Israel 'n Vader, en Efraim is my eersge-

borene. 
Luk 3:38 ...die seun van Adam, die seun van God. 
Hebr 2:13 en verder: Ek sal my vertroue op Hom stel; en verder: Hier is 

Ek en die kinders wat God My gegee het. 
           14 Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy 

ook op dieselfde manier deelagtig geword, ... 
Jahshua tree dan ook slegs vir Israel as losser op. 
Jes 43:14 so sê die HERE, jou Losser, die Heilige van Israel: ... 
Jes 44:6 So sê die HERE, die koning van Israel en sy Losser, die 

HERE van die leërskare: ... 
Jes 44:23 ...Want die HERE het Jakob verlos, en Hy sal Homself 

verheerlik aan Israel. 
           24 So sê die HERE, jou (Israel) Verlosser, en Hy wat jou 
                                                
 aHebreeus = “bên” wat “a son as a builder of the family name” beteken.1  
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geformeer het van die moederskoot af: ... 
Jes 45:17 Israel word verlos deur die HERE met 'n ewige verlossing;... 
Jes 47:4 Ons Verlosser - sy Naam is HERE van die leërskare, die 

Heilige van Israel. 
Jes 48:17 So sê die HERE, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is 

die HERE jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op 
die weg wat jy moet gaan. 

Jes 49:7 So sê die HERE, die Verlosser van Israel, sy Heilige, aan die 
diep veragte, aan Hom wat 'n afsku is by die volk, 'n Kneg van 
die heersers: Konings sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle 
sal hulle neerbuig ter wille van die HERE wat getrou is, van 
die Heilige van Israel wat U uitverkies het. 

Jes 53:8 ...Ter wille van die oortredinge van my volk was die plaag op 
Hom. 

Jes 54:5 ...en die Heilige van Israel is jou Verlosser. ... 
Jer 31:7 Want so sê die HERE: Jubel oor Jakob van vreugde, en juig 

oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, sing lof en sê: o 
HERE, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel! 

Matt 1:21 ...want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. 
Luk 1:68 Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk 

besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het, 
          69 en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van 

Dawid, sy kneg - 
Luk 1:77 om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van 

hulle sondes, 
Hiervolgens is daar nie sprake van 'n verlossing vir 'n vergeestelike volk (kerk) 
met geen onderlinge bloedverwantskap nie. Bloedverwantskap verwys na 'n 
fisiese verwantskap en 'n geestelike verwantskap sonder bloedverwantskap 
bestaan nie. 
Jes 44:3 ...Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou 

nakomelinge. (Sien ook Eség 39:29 - bl 4340). 
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Die kerk beweer egter dat alles in die Nuwe Testament verander het. Die 
ewige verbond met Israel is nou nie meer so ewig nie, of eintlik sê die kerk 
Israel is nou nie meer so dieselfde nie. Maar wat sê Jahshua self: 
Ps 89:35 Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe 

gegaan het, sal Ek nie verander nie. 
Matt 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te 

ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te 
vervul. 

Luk 16:17 Maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan as 
dat een tittel van die wet sou val. 

Die lossingsreg, of die profesieë oor die verlossing van Israel, is derhalwe nie 
ontbind om vir nie-bloedverwante volke te (ver)los nie. Jahshua vervul net die 
belofte van verlossing aan Israel. Die ander volke was onder geen verbond van 
Jahweh nie en kon gevolglik nie die wet van die verbond (huwelik) oortree nie. 
Dié volke kon daarom nie in die opsig sondig nie en daarom is verlossing in elk 
geval nie vir hulle nodig nie. (Sien Amos 3:2 - bl 119 & DIE BRUID - bl 
1514). 
Miga 4:5 Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy god, 

maar óns sal wandel in die Naam van die HERE onse God vir 
ewig en altoos. (Sien ook Deut 4:19 - bl 6057). 

 
 

DIE BRUID 
 
By die berg Sinai is 'n huwelik bevestig (‘n verbond gesluit) tussen Jahweh en 
Israel. 
Ex 24:8 Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê: 

Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle 
gesluit het op grond van al hierdie woorde. 

Deut 5:2 Die HERE onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. 
           3 Met ons vaders het die HERE hierdie verbond nie gesluit nie, 

maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. 
Deut 26:17 Vandag het jy die HERE laat verklaar dat Hy vir jou 'n God 
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sal wees, en dat jy in sy weë moet wandel en sy insettinge en sy 
gebooie en sy verordeninge moet hou en na sy stem moet 
luister. 

              18 En die HERE 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 volk aan die HERE jou God sal wees soos Hy beloof 
het. 

Deut 27:9 Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel 
toegespreek en gesê: Wees stil en luister, o Israel! Vandag het 
jy die volk van die HERE geword. 

Hierdie was ‘n voorwaardelike verbond, waar Israel as volk/vrou van Jahweh 
aan Hom gehoorsaam moes wees en om Hom as ‘n heilige volk (sien 
HEILIGMAKING - bl 7369) te dien. 
 
Met Israel se hoerery agter ander gode aana en ook vreemde vlees om die 
heilige geslag te besoedelb, het Jahweh van Israel geskei. 
Jes 50:1 So sê die HERE: Waar is tog die skeibrief van julle moeder 

waarmee Ek haar verstoot het? Of wie is daar van my 
skuldeisers aan wie Ek julle verkoop het? Kyk, weens julle 
ongeregtighede is julle verkoop, en weens julle oortredinge is 
julle moeder verstoot. 

                                                
aJer 2:80   ...en die profete het geprofeteer deur Baäl en agter dinge 

aangeloop wat geen voordeel bring nie. 
 

bEsra 9:2  Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir hul 
seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke 
van die lande vermeng het; ... 
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Jer 3:8 En Ek het gesien toe Ek uit oorsaak van die owerspel van die 
afkerige, Israel, haar verstoot en haar haar skeibrief gegee 
het, dat die ontroue, haar suster Juda, nie bevrees was nie, 
maar gegaan en ook self gehoereer het. 

         9        En vanweë haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig, 
ja, sy het owerspel bedrywe met klip en hout. 

 
Paulus verduidelik in sy brief aan die Romeine hoe die huwelikswettea werk. 
Rom 7:2 Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man 

gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet  
van die man. 

3 Daarom dan, as sy 'n ander man s'n word terwyl haar man 
lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word; maar as die man 
sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as 
sy 'n ander man s'n word nie. 

'n Geskeide persoon kan gevolglik slegs weer wettig trou met die dood van die 
huweliksmaat. Daarom het Jahshua gekom om te sterf sodat die geskeide vrou 
(Israel) 'n weduwee kon word om sodoende weer met Hom in die huwelik te 
kan tree. (Hierdeur het Jahshua ook vir Israel van haar sondeskuld verlos deur 
die toepassing van die lossingsreg). 
 
Jahshua moet nou 'n nuwe verbond/huwelik met Israel sluit. Hebr 8:8-10 
vermeld geen ander volk wat by dié nuwe verbond ingesluit is nie. Die skrywer 
van Hebreërs haal egter die volgende uit Jeremia aan om te bevestig vir wie die 
nuwe verbond is: 
Jer 31:31 Kyk, daar kom dae, spreek dié HERE, dat Ek met die huis van 

Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit; 
                                                

aDeut 24:4   dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar 
nie weer neem, dat sy sy vrou word nadat sy onrein geword 
het nie; want dit is ’n gruwel voor die aangesig van die 
HERE, 
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          32 nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié 
dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit  
te lei nie - my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ek 
gebieder oor hulle was, spreek die HERE. 

          33 Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van 
Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle 
binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle 'n 
God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. 

Jesaja profeteer ook oor dié huwelik wat voorlê: 
Jes 54:5 Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy 

Naam; ... 
Wie is die Maker se vrou (maaksel)? 
Jes 44:2 So sê die HERE, jou Maker en jou Formeerder van die 

moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my 
kneg, en Jesúrun (simboliese naam vir Israel1) wat Ek uitver-
kies het! (Sien ook Jes 43:1 - bl 4138, Jes 43:15 - bl 4038, Jes 
44:21 - bl 2826, Jes 44:24 - bl 1312 & Jes 45:11 - bl 87). 

Openbaring identifiseer net so duidelik wie die bruid is. 
Open 21:9 ...Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die 

Lam. 
              10 En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en 

my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die 
hemel van God neerdaal; 

Open 21:11 en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n 
baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. 

              12 En die het 'n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en 
by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, 
naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van 
Israel. 

Jahshua sluit dus 'n nuwe (huweliks)verbond/testament slegs met die 12 
stamme van Israel. Indien u nie deel van een van dié stamme is nie, deur watter 
poort gaan u die nuwe Jerusalem binne? 
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HOOFSTUK 3 
 

WIE IS KINDERS VAN ESAU EN 
WIE IS KINDERS VAN JAKOB? 

 
 
Ons lees al vroeg in die Bybel dat vanaf die sondeval daar vyandskap (nie 
vrede nie!) op die aarde sal wees. 
Gén 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou (die slang) en die vrou, en 

tussen jou saada (nageslag6) en haar saad (nageslag6). ... 
Hiervolgens het die Satan ‘n biologiese nageslag op die aarde. Johannes 
verklaar dan ook dat Kain uit die Bose (duiwel) was (I Joh 3:12) en volgens 
Jahshua was die duiwel 'n mensemoordenaar van die begin af (Joh 8:44 - Die 
eerste vyandelike daad na die sondeval). In teenstelling hiermee was Set na die 
ewebeeld van Adam (Gén 5:3). Hieruit blyk dit dat die Satan en nie Adam nie, 
Kain se pa was. So verwys Gén 6 ook na die seuns van God, of te wel die 
gevalle engele (duiwels) wat by die dogters van die mens 'n nageslag verwek 
het (Sien ook oor Noag en die sondvloed op bl 8176-8479). Hierdie Satansaad 
is in vyandskap met die nageslag van Eva, waar sy en Adam die nageslag van 
Jahweh verteenwoordig (Het Hy dan nie een mens gemaak nie, ...Hy het 'n 
geslaga van God gesoek.... - Mal 2:15; sien ook Luk 3:38 - bl 1312). Matt 
13:24-30 & 36-43 bevestig die bestaan van dié twee saadlyne deur die 
gelykenis van die onkruid, waar 'n vyand in die nag onkruid tussen die goeie 
saad gesaai het. Die onkruid is eers met die oestyd bymekaar gemaak en 
verbrand. Die gelykenis word soos volg verklaar: 
Matt 13:38 ...Die goeie saad - dit is die kinders van die koninkryk, en die 
   onkruid is die kinders van die Bose, 
              39 en die vyand wat dit gesaai het is die duiwel. ... 
Die onkruid sal eers met die voleinding van die wêreld deur die engele 
                                                

aSaad-/geslagslyn - sien voetnotaa op bl 7. 
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vernietig word (Matt 13:39-42). Gevolglik moet die twee saadlyne vandag nog 
en ook tot en met die wederkoms bestaan. 

 
 

DIE ONKRUID 
 
Wie is die onkruid, die nageslag van die slang (Satan)? Jahshua en Johannes 
die Doper spreek hulle in die volgende verse direk aan: 
Matt 3:7 Maar toe hy (Johannes die Doper) baie van die Fariseërs en 

die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Adderge- 
slaga, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan 
kom is? 

Matt 12:34 Addergeslaga, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg 
is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. 

Matt 23:33 Slange, addergeslaga, hoe sal julle die oordeel van (na?) die 
hel ontvlug? 

Joh 8:19 Hulle (Fariseërs) sê toe vir Hom: Waar is u Vader? Jesus 
antwoord: Julle ken My nie en ook nie my Vader nie; as julle 
My geken het, sou julle ook my Vader geken het. 

Joh 8:21 En Jesus het weer vir hulle gesê: Ek gaan weg, en julle sal My 
soek en in julle sonde sterwe. Waar Ek gaan, kan julle nie 
kom nie. 

Joh 8:23 En Hy sê vir hulle: Julle is van benede, Ek is van bo; julle is 
uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie. 

Joh 8:38 Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen 
ook wat julle by julle vader gesien het. 

         39 Hulle antwoord en sê vir Hom: Ons vader is Abraham. Jesus 
sê vir hulle: As julle die kinders van Abraham was, sou julle 
die werke van Abraham doen; 

                                                
aGrieks = “gěnněmo” wat nageslag beteken 1 & 35, met ander woorde 

nageslag van die slang (Satan). 
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Joh 8:41 Julle doen die werke van julle vader. ... 
         42 ...As God julle Vader was, sou julle My liefhê, ... 
         43 Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord 

nie kan luister nie. 
Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader 

wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar (Kain - wat uit die 
Bose was - I Joh 3:12) van die begin af en staan nie in die 
waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. ... 

Joh 8:47 Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom 
luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. 

In Juda was daar dus twee groepe, dié wat die duiwel as vader gehad het en 
dié wat Jahshua lief gehad het. Die goeie en slegte bome met hulle onderskeie 
vrugte (Matt 7:16-17 - bl 2322 & Matt 12:33-34 - bl 2322) het op die twee 
groepe binne Juda betrekking. (Sien ook Jer 2:21 - bl 7873 & Jer 4:3 - bl 
7873). 
 
Hoe het die addergeslag Juda binnegekom? 'n Studie van Esau, die stamvader 
van die Edomietea, beantwoord die vraag. Eerstens het Jahweh 'n afsku in Esau 
en Edom. 
Mal 1:3 maar Esau het Ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak 

en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee. 
          4 As Edom sê: Ons is wel verwoes, maar ons sal die puinhope 

weer opbou - dan sê die HERE van die leërskare dit: Laat 
hulle bou, Ek breek dit tog af; en die mense sal hulle noem: 
Grondgebied van goddeloosheid, en: Die volk waarop die 
HERE vertoornd is tot in ewigheid! (Sien ook Eség 25:12-14 
- bl 2625, Eség 35:15 - bl 2625 & Eség 36:5 - bl 2725, Joël 
3:19 - bl 9791, Eség 35:1-14 & Obad 1). 

Esau moet ook volgens Isak se seën oor hom, sy broer Jakob dien. 
                                                

aGén 36:9  Dit is dan die geskiedenis van Esau, die vader van die 
Edomiete, ... (Sien ook Gén 36:1). 
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Gén 27:40 En van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien. Maar 
as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. 

Die volgende aanhalings uit 'n paar geskrifte oor Edom, toon hoe Esau probeer 
het om dié juk af te werp. 
 “Judas die Makkabeër het die Edomiete 'n nederlaag toe gedien, I Makk 

5:65-67. Johannes Hyrkanus (135-105 V.C.) het die Edomiete onderwerp 
en hulle gedwing om hulle te laat besny. Daardeur is hulle by Juda ingelyf. 
...Na hierdie ondergang het hulle in die Jode en ander naburige volke 
opgegaan.” (Bybelse Ensiklopedie12). 

 “The Edomites were conquered by John Hyrcanus who forcibly converted 
them to Judaism, and from then on they constituted a part of the Jewish 
people, Herod being one of their descedants.” (“The New Standard 
Jewish Encyclopedia”34). 

 “Considering themselves Jews in the fullest sense, ... And yet many of 
the Jews, it would seem, must have had Edomite blood in their veins; for 
we may reasonably assume not only that the Edomites, after they had 
adopted Judaism, intermarried largely with their co-religionists, but also 
that those Edomites who survived the final catastrophe, whether in the 
condition of slaves or otherwise, were regarded as Jews both by 
themselves and by the outer world.” (“Encyclopaedia Biblica”10). 

 
Gedurende die tyd van Jahshua was die Edomiete klaarblyklik orals in die 
samelewing van Juda teenwoordig gewees, maar waarskynlik veral onder die 
Fariseërs. 
Joh 8:33  ...Ons (Fariseërs) is die geslag van Abraham en het nog nooit 

vir iemand slawediens verrig nie; ... 
Jakob en Esau is van die geslag van Abraham, maar slegs Jakob se geslag het 
slawediens in Egipte verrig (Ex 1). Hierdie Fariseërs is dus die geslag van 
Esau, maar het ook die duiwel as vader (Joh 8:44). Hiervolgens is die 
addergeslag in Juda die Edomiete en dit is klaarblyklik ook die rede waarom 
Jahweh tot in ewigheid op Edom vertoornd is (Mal 1:4 - bl 4037). Herodus ('n 
Edomiet34) en hierdie Fariseërs se obsessie om Jahshua te vermoor word ook 
hierdeur verstaan-baar. Jahshua spreek dan ook dié Edomitiese Judeërs (sien 
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voetnotaa op bl 2624) soos volg aan: 
Joh 8:37 Ek weet dat julle die geslag van Abraham is; maar julle 

probeer om My om die lewe te bring, omdat my woord geen 
ingang in julle vind nie. 

Jahweh is verder ook net die God van Abraham, Isak en Jakob (Ex 3:15 - bl 
21); en nie van Abraham, Isak en Esau nie. 
 
Hierdie Edomitiese vermenging word ook voorgestel as die slegte boom met 
die slegte vrugte. 
Matt 7:16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie 

druiwe van dorings of vye van distels nie! (Israeliete (druiwe 
en vyea) kan daarom nie onder die Edomiete (onkruidb)  gesoek 
word nie) 

            17 So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar 'n slegte boom dra 
slegte vrugte. 

Matt 12:33 Julle moet òf die boom goed maak en sy vrugte goed, òf julle 
moet die boom slegmaak en sy vrugte sleg; want aan die 
vrugte word die boom geken. 

              34 Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg 
is? ... 

Watter vrugte dra die hedendaagse Jode? Hulle het nog nooit Jahshua as ver-
losser aanvaar nie! Hulle het ook nog nooit op Sy roepstem geantwoord nie. 
Joh 10:26 Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos Ek 

vir julle gesê het. 
            27 My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg 

My. 
                                                

aHos 9:10   Ek het Israel gevind soos druiwe in die woestyn; Ek het 
julle vaders gesien soos voorvye aan die vyeboom in sy 
eerste groei;... 

 
bSien Matt 13:38 - bl 18 & oor die onkruid bl 18-20. 
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Verder sê Johannes ook wie die Antichris is: 
II Joh 1:7 Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely 

dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die 
verleier en die Antichris. 

Net die Jode as groep ontken dat Jahshua in die vlees gekom het. Selfs 
heidense gelowe soos die Moslems en die Hindoes erken dat Jahshua gekom 
het, ongeag of hulle Sy Godheid ontken. (Die Griekse betekenis van die vers 
kan op bloedverwante vlees1 dui, wat dus wyer as net die Jode sny. Dit kan  
waarskynlik die kerk insluit, omdat hulle nie bely dat Jahshua in bloedverwante 
vlees gekom het nie, maar in Joodse vlees. Sien ook I Joh 4:2-3 - bl 10296). 
Uit hierdie Jodedom is daar die wat agter elke onheilige alliansie sit, wat 
gedurende die afgelope eeue die wêreld finansieel beheer, elke belangrike 
oorlog en rewolusie beplan het en verantwoordelik is vir die ontstaan en 
instandhouding van die kommunisme. Dink maar wie Marx, Lenin en Trotsky 
was. Gaan kyk ook gerus wie die Blankes was wat met die Rivonia-saak van 
1963 gevangenisstraf uitgedien het, asook wie Joe Slovo was. Hieroor kan 
boekdele geskryf word, maar dit daar gelaat. Dit laat net die volgende vanself 
spreek: 
Open 2:9 ...en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is 

nie, maar 'n sinagoge van die Satan. 
 
Wat sê die Jode egter self oor hulle herkoms? Arthur Koestler, self 'n Jood, het 
'n boek oor die herkoms van die hedendaagse Jood geskryf met die titel “The 
Thirteenth Tribe”25. Hiervolgens het die Jode hulle oorsprong van die Khazare 
in Rusland. Die volgende paar aanhalings uit die perd se bek bevestig die feit 
dat die Jode nie die Ou Testamentiese volk is nie. 
 “ ...and Judaism became the state religion of the Khazars.” (740 N.C. - Bl 

15). 
 “...but that does not alter the fact that the large majority of surviving Jews 

in the world is of Eastern European - and thus perhaps mainly of Khazar-
orgin. ...and that genetically they are more closely related to the Hun, 
Uigur and Magyar tribes than to the seed of Abraham, Isaac and 
Jacob.” (Bl 17). (Die “Jewish Encyclopedia”36 en “The New Standard 
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Jewish Encyclopedia”34 bevestig ook die Khazar-herkoms van die Oos-
Europese Jood).  

 “Yiddish is a curious amalgam of Hebrew, mediaeval German, Slavonic 
and other elements, written in Hebrew characters.” (Bl 172). 

 “In this last chapter I have tried to show that the evidence from 
anthropology concurs with history in refuting the popular belief in a 
Jewish race descended from the biblical tribe.” (Bl 199). (Godbey13 
toon dat die Jodedom onder andere van Turkse, Mongoolse, Sjinese en 
Neger herkoms is en verklaar dat dié “verlore stamme” geen Palistynse 
herkoms het nie). 

 “But that right is not based on the hypothetical origins of the Jewish 
people, nor on the mythological covenant of Abraham with God; it is 
based on international law - i.e., on the United Nations' decision in 1947 
to partition Palestine, once a Turkish province, then a British Mandated 
Territory, into an Arab and a Jewish state.” (Bl 223). 

 “It is, however, not easy to define what the term “Jewish tradition” 
signifies in the eyes of this enlighted majority, who reject the Chosen-
Race doctrine of orthodoxy.” (Bl 225). 

 “It is perhaps symbolic that Abraham Poliak, a professor of history at Tel 
Aviv University and no doubt an Israeli patriot, made a major contribution 
to our knowledge of Jewry's Khazar ancestry, undermining the legend 
of the Chosen Race.” (Bl 226). 

Ander uitsprake oor die herkoms van Judaïsme is: 
 “The Talmud, our national religious creation which embodies the mental 

labours of our ancient teachers over a period of some eight hunderd 
years, and which has since become not only the pivot of the whole 
religious literature of our people, but the main source from which 
Jewish law springs, ...” (“The Student's Guide through the Talmud”8). 

 “For this reason the Babylonian more than the Jerusalem Talmud became 
the fundamental possesion of the Jewish people, the breath of its life, its 
very soul ...Even their knowledge of the Bible, the ancient history of 
Israel, the fiery and balmy words of the prophets, the outpouring of soul 
of the psalmists were derived from the Talmud and colored by the 
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Talmudic point of view.” (“Popular History of the Jews”14, Vol II, bl 
447-448). 

 “Judaism is indeed the reconstructed political ideal of many shattered 
peoples. ...The main part of Jewry never was in Judea and had never 
come out of Judea.” (“The Outline of History”41). 

Die hedendaagse Jood is derhalwe hoofsaaklik van nie-Israelitiese afkoms en 
beoefen 'n Babiloniese godsdiens met die Talmud, en nie die Skrif, as 
grondslag. Die term Judaïeta, in plaas van Jood, behoort daarom eerder in die 
Bybel gebruik te word, aangesien die Hebreeuse woord na 'n nasaat van Juda 
verwys1. Vervolgens kan die volgende stellings as die grootste leuens van 
vandag beskou word: 
1) Die Jode is die uitverkore volk. 
2) Die Jode lees die Ou Testament. 
3) Die Jode praat Hebreeus. 
 
Dit is dan ook geprofeteer dat Edom en ander nasies Israel van haar identiteit 
sal beroof en dat die nasies hieroor, Jahweh se wraak op hulle sal haal. 
Eség 25:12 So sê die Here HERE: Omdat Edom wraaksugtig gehandel het 

teen die huis van Juda en hom baie skuldig gemaak het en hom 
op hulle gewreek het - 

              13 daarom, so sê die Here HERE: Ek sal my hand uitstrek teen 
Edom en daaruit mens en dier uitroei; en Ek sal dit 'n 
puinhoop maak van Teman af, en tot by Dedan sal hulle deur 
die swaard val. 

              14 En Ek sal my wraak op Edom in die hand van my volk Israel 
gee, en hulle sal met Edom handel volgens my toorn en my 
grimmigheid; so sal hulle dan my wraak gewaar word, spreek 
die Here HERE. 

Eség 35:15 Soos jy vrolik was oor die erfdeel van die huis van Israel, 
                                                

aDie term word verkies omdat dit na 'n nasaat van Juda verwys, waar 'n 
Judeër 'n inwoner van Judea is28. 
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omdat dit verwoes is, so sal Ek met jou maak: jy sal 'n 
wildernis word, o berg Seïr en die hele Edom, almal saam. En 
hulle sal weet dat Ek die HERE is. 

Eség 36:2 So sê die Here HERE: Omdat die vyand ha, ha! oor julle roep; 
en: Die ewige hoogtes het vir ons 'n besitting geword! 

Eség 36:5 daarom, so sê die Here HERE: Waarlik, in die vuur van my 
ywer spreek Ek teen die oorblyfsel van die nasies en teen die 
hele Edom wat my land vir hulleself as besitting bestem het - 
in volle vreugde van die hart, met diepste veragting - sodat die 
weiveld daarvan 'n buit sou wees. 

Jahshua vat dié profesieë in die gelykenis van die landbouers saam (Matt 
21:33-46). In die gelykenis word na die landbouers verwys wat die erfdeel, 
naamlik die wingerd (Israel; sien Jes 5:7 - bl 87), in besit geneem het deur die 
seun dood te maak (Matt 21:38-39). Die koninkryk van God (die beroofde 
erfdeel/ wingerd) sal van hulle weggeneem word om aan 'n volk te gee wat die 
vrugte daarvan sal dra (Matt 21:43. Sien ook oor Edomiete en slegte vrugte - 
bl 2221-2423). Die owerpriesters en Fariseërs het geweet Jahshua spreek hulle 
aan en wou Hom in hulle mag verkry (Matt 21:45-46). Hierdie Fariseërs en 
owerpriesters was dus Edomiete en wou die Seun doodmaak (sien Joh 8:37 - 
bl 2321) om die wingerd in besit te neem (sien Eség 35:15 - bl 2625 & Eség 
36:5 - bl 2725). Teen die einde was dit dan ook die einste owerpriesters en 
Fariseërs wat Jahshua gekruisig het. 
Open 3:9 Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê 

dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg - Ek sal maak dat 
hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou 
liefgehad het. (Sien ook Mal 1:2-3 - bl 10598). 

 
 

DIE VERSTROOIING VAN ISRAEL 
 
As die hedendaagse Jood nie Israel verteenwoordig nie, het Israel as volk dan 
tot niet gegaan? 
II Sam 7:24 En U het u volk Israel vir U bevestig as 'n volk vir U tot in 
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ewigheid; ... 
Ps 94:14 Want die HERE sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie 

verlaat nie; 
Jes 44:21 Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel! Want jy is my kneg; 

Ek het jou geformeer; jy is my kneg, Israel! Jy sal deur My nie 
vergeet word nie. 

Eség 37:28 En die nasies sal weet dat Ek die HERE is wat Israel heilig as 
my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees. 

Jer 31:35 So sê die HERE wat die son gee tot 'n lig oordag, die 
ordeninge van die maan en van die sterre tot 'n lig in die nag; 
wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis, HERE 
van die leërskare is sy Naam: 

           36 As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die 
HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n 
volk te wees voor my aangesig vir altyd. 

Mal 3:6 Want Ek, die HERE , het nie verander nie; en julle, kinders 
van Jakob, is nie verteer nie. 

Rom 11:2 God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie... 
Rom 11:26 en so sal die hele Israel gered word, ... 
Israel as volk moet gevolglik nog bestaan. 
 
Dit is egter geprofeteer dat Israel verstrooi sou word en in verborgenheid sou 
gaan. 
Deut 30:4 Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvan-

daan sal die HERE jou God jou versamel, en daarvandaan sal 
Hy jou gaan haal. 

Ps 83:4 Teen u volk smee hulle listig 'n plan en hou onder mekaar 
raad teen u verborgenes. 

Ps 147:2 Die HERE bou Jerusalem op; Hy versamel van Israel die wat 
verdryf is. 

Jes 11:11 En in dié dag sal die HERE weer vir die tweede keer sy hand 
uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal 
oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en Kus en Elam en 
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Sínear en Hamat en uit die kuslande van die see; 
           12 en Hy sal 'n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom 

die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters 
van Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde. 

Jer 23:3 En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die 
lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle 
terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en 
vermenigvuldig. 

Jer 23:8 maar: So waar as die HERE leef wat die geslag van die huis 
van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland 
(verborge/onbekende land1) en uit al die lande waarheen Ek 
hulle verdryf het. En hulle sal woon in hulle land. 

Jer 30:10 Jy dan, wees nie bevrees nie, o my kneg Jakob, spreek die 
HERE; en wees nie verskrik nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos 
jou uit ver plekke en jou nageslag uit die land van hulle 
gevangeniskap; en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees 
sonder dat iemand hom skrikmaak. 

           11 Want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou te verlos. Want 
Ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou 
verstrooi het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar 
Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf 
laat bly nie. 

Jer 31:8 Kyk, Ek bring hulle aan uit die Noordland (onbekende1) en sal 
hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde; ... 

Eség 6:8 Maar Ek sal 'n oorblyfsel bewaar deurdat daar vir julle 
sommige sal wees wat onder die nasies die swaard ontvlug, as 
julle verstrooi is in die lande. 

Eség 11:17 ...So spreek die HERE: Ek sal julle bymekaar maak uit die 
volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, 
en Ek sal aan julle die land Israel gee 

Eség 34:6 My skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë 
heuwels; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my 
skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. 
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Eség 34:12 Soos ’n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy 
verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal 
hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die 
dag van wolke en donkerheid. 

        13 En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en 
hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge 
van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die 
land. 

Eség 36:19 En Ek het hulle verstrooi onder die nasies en hulle is versprei 
in die lande; ... 

Eség 36:24 En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande 
bymekaar laat kom, en Ek sal julle in julle land bring. 

Dan 12:7 ...en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi 
het,... 

Hos 9:17 My God sal hulle verwerp, omdat hulle na Hom nie geluister 
het nie, en hulle sal rond swerwe onder die nasies. 

Sef 3:10 Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my 
verstrooide gemeente, my offerandes bring. 

 
Wat sê ander bekende Bybelkommentators en geskiedskrywers? 
 “Probably individuals from all of the tribes returned to Jerusalem under 

Zerubabel, Ezra, and Nehemiah, but speaking broadly, the dispersion 
of the ten tribes (Ephraim-Israel) still continues; nor can they now be 
positively identified.” (“The Scofield Reference Bible”35, bl 529-530). 

 “..wherefore there are but two tribes in Asia and Europe subject to the 
Romans, while the ten tribes are beyond the Euphrates till now, and 
are an immense multitude, and not to be estimated by numbers.” 
(“Antiquities of the Jews”42. Boek 11, hoofstuk 5:2(133)). 

 “If the Ten Tribes have disappeared, the literal fulfilment of the prophecies 
would be impossible; if they have not disappeared, obviously they 
must exist under a different name.” (“Jewish Encyclopedia”36). 

Die verstrooiing en verborgenheid van Israel is dus 'n geskiedkundige 
gebeurtenis wat tot vandag toe nog van toepassing is. 
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Na die ballingskap het die huis van Juda na Palestina teruggekeer. 
Esra 1:5 Toe het die familie hoofde van Juda en Benjamin 

klaargemaak, en die priesters en die Leviete - elkeen wie se 
gees God opgewek het om op te trek, om die huis van die 
HERE wat in Jerusalem is, te bou. 

Die kerk beweer dat die twee huise (Juda en Israel) met dié terugkeer al 
verenig is; aldus geskrifte van Malan29, van der Westhuizen39, die Kommissie 
vir Sektebearbeiding van die N.G. Kerk van Transvaal26 en “Die 
Boodskapper”3 (A.P. Kerk se nuusbrief). Die geskrifte omseil die feit dat Israel 
in verstrooiing gegaan het; asook die profesieë dat die skeiding van die twee 
huise van Israel eers na die kruisiging opgehef is en die koninkryk van Israel 
eers met die wederkoms ten volle herstel sal wees. 
Joh 10:16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal (Juda) behoort 

nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en 
dit sal wees een kudde, een herder. 

Joh 11:51 ...het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe. 
           52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide 

kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg. 
Ef 2:14 ...Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding 

afgebreek het. (Let wel, die middelmuur, nie die buite mure 
nie.) 

Eségiël profeteer oor die vereniging van die twee huise: 
Eség 37:16 En jy, mensekind, neem vir jou 'n stuk hout, en skrywe daarop: 

Vir Juda en vir die kinders van Israel, sy bondgenote; en neem 
'n ander stuk hout en skrywe daarop: Vir Josef (die hout van 
Efraim) en die hele huis van Israel, sy bondgenote. 

              17 Voeg hulle dan vir jou bymekaar, die een by die ander, om een 
stuk hout te wees, en laat hulle een word in jou hand. 

Eség 37:21 en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek gaan die 
kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle 
getrek het, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom 
en hulle bring in hul land. 
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              22      En Ek sal hulle een volk maak in die land, op die 
berge van Israel; en een Koning sal vir almal koning wees; en 
hulle sal nie meer twee nasies wees nie en verder nie meer in 
twee koninkryke verdeel wees nie. 

              23 En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en 
hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek sal 
hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, 
en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my 'n volk wees, en Ek 
vir hulle 'n God wees. 

              24 En my kneg Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle almal 
sal een herder hê; en hulle sal in my verordeninge wandel en 
my insettinge onderhou en daarna handel. 

              25 En hulle sal woon in die land wat Ek aan my kneg Jakob gegee 
het, waar julle vaders in gewoon het; ja, húlle sal daarin 
woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid; en 
my kneg Dawid sal hulle vors wees vir ewig. 

Dié profesie is nog nie in vervulling nie, want Dawid is nog nie weer koning 
nie. Persone van die huis van Israel wat saam met die huis van Juda in Esra se 
tyd na Palestina teruggekeer het, kon dus net as indiwidue teruggekeer het, en 
nie as die huis van Israel nie. 

 
 

‘N ANDER NAAM 
 
Kan die biologiese nasate van Abraham, Isak en Jakob vandag geïdentifiseer 
word? Die volgende aanhalings toon dat Israel nie die donker Jode of enige 
nie-Blanke volk kan wees nie: 
 “to show blood in the face, i.e. flush or turn rosy: - be (dyed, made) red 

(ruddy).” (Die betekenis van Adam se naam1). 
 “to be white” (Die betekenis van Laban, Jakob se skoonpa, se naam1). 
 “How fair are her breasts and how beautiful all her whiteness. 

(Beskrywing van Sara in die Dooie See manuskripte se apokriewe boek 
oor Génesis40). 
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 “His hair is the color of wine, straight and without lustre, but from the 
level of the ears curling and glossy. His forehead is even and smooth, his 
face without blemish and enhanced by a tempered bloom, his countenance 
ingenuous and kind. Nose and mouth are in no way faulty. His beard is 
full, of the same color as his hair, his eyes blue and extremely brilliant.” 
(Beskrywing van Jahshua deur Pontius Pilatus in 'n brief aan sy vriend 
Publius Lentulus20). 

 “His golden-colored hair and beard gave to his appearance a celestial 
aspect. (Pontius Pilatus se beskrywing van Jahshua aan keiser Tiberuis 
Caesar31). 

Ps 51:9 ...was my, dat ek witter kan wees as sneeu. 
Hoog 5:10 My beminde is skitterend wit en rooi, ... 
Hoog 5:14 ...sy liggaam 'n kunswerk van ivoor, ... 
Jes 29:22 ...Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy 

aangesig nie meer bleek word nie; 
Klaag 4:7 ...Haar vorste was helderder as sneeu, witter as melk, rooier 

van liggaam as korale, hulle gestalte 'n saffier. 
Eség 36:32 ...Skaam julle en bloos oor julle weë, o huis van Israel. 
Slegs die Blanke ras voldoen aan hierdie beskrywings en is derhalwe sinoniem 
met die Adamitiese ras. Daar is genoeg geskiedkundige en wetenskaplike 
bevestiging hiervoor, maar vir die doel van die publikasie word by die Bybelse 
en aanverwante getuienisse volstaan. Indien dit nie as genoegsame bewyse dien 
nie, kan die boek van Haberman19 as 'n aanvangspunt vir verdere studie gelees 
word. 
 
Dit is verder geprofeteer dat Israel 'n ander naam sal verkry. 
Jes 62:2 ...en jy sal met 'n nuwe naam genoem word wat die mond van 

die HERE sal noem. 
Jes 65:15 ...Maar sy knegte sal Hy noem met 'n ander naam, 
Die profesie kom in vervulling in die tydperk kort na die hemelvaart. 
Hand 11:26 ...en die dissipels is in Antiochië vir die eerste keer Christene 

genoem. 
Jesaja het ook die volgende geprofeteer: 
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Jes 43:21 Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof 
verkondig. 

Watter volk het Hy vir Hom geformeer? 
Jes 43:1 Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou 

Formeerder, o Israel: ... (Sien ook Jes 43:15 - bl 4038, Jes 
44:2 - bl 1816, Jes 44:21 - bl 2826, Jes 44:24 - bl 1312, Jes 
45:11 - bl 87 & Jes 54:5 - bl 1816). 

Die Christenvolke wat Jahweh se lof verkondig moet gevolglik die verborge 
Israel verteenwoordig. Wie is die Christenvolke van vandag? Watter volke is 
bereid om as 'n Christenvolk bekend te staan? Nie een nie-Blanke volk is 
bereid om dit te sê nie. Dit is slegs die Europese nasies, waarvan die Afrikaners 
'n sprekende voorbeeld is ongeag die geestelike verval. Die Christelike 
godsdiens word met die Blanke geassosieer. Watter volke of ras verkondig Sy 
lof? Wie is verantwoordelik vir Bybelverspreiding, sendingwerk, evangelisasie, 
barmhartig-heidsdienste ensovoorts? Vat die Blanke in die plekke weg waar 
die dienste sogenaamd floreer en kyk wat gebeur! 
 
Israel bestaan dus vandag nog as die fisiese nasate van Jakob, wat in 
verstrooiing en in verborgenheid gegaan het. Uit al die voorafgaande gegewens 
is dit ook duidelik wié Israel vandag is. Die kerk wat 'n vergeestelike Israel, 
deur 'n mengelmoes van alle nasies (rasse) moet verteenwoordig, is op sy beste 
'n mite. Die kerk wat wit, swart, bruin, geel en bont kan wees, is sogenaamd 
almal deel van een liggaam. Wie se liggaam?? Is dit nie die beeld (Baäl) in 
Nebukadneser se droom nie? Die kop van een, die bors van 'n ander, die buik 
van dit, die bene van dat en werklikwaar, voete van klei! 
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HOOFSTUK 4 
 

WIE IS DIE NASIES EN 
WIE IS DIE HEIDENE? 

 
 
Daar is reeds uit die Nuwe Testament in hoofstuk 2 aangetoon dat Jahshua 
slegs vir Israel gekom het en nie die wet of die profete ontbind het nie. 
Voordat daar verder na die Nuwe Testament gekyk word, moet besef word 
dat in die Nuwe Testament niks nuuts is nie. Alles is net bevestiging van die 
Ou Testament. Daar is geen nuwe boodskap, nie 'n nuwe wet nie of 'n nuwe 
profesie nie. Selfs die ou verbond se beloftes word in die nuwe verbond behou. 
(Alhoewel Jahweh van Israel geskei het, het die ou verbond/testament eers met 
die dood van Jahshua verval. 'n Nuwe verbond/huwelik kan slegs gesluit word 
na die dood van een van die betrokkenes, in die geval Jahweh self. Sien oor 
huwelikswette - bl 1715). Sekere profesieë en tekens is in die Nuwe Testament 
vervul en word deur ander tekens, met dieselfde betekenis en boodskap as die 
vorige tekens, voortgesit. (Byvoorbeeld die nagmaal waar die wyn, net soos 
die bloed van die paaslam tydens die pasga, op die bloed van Jahshua dui. Die 
pasga het onder andere op Sy bloed gedui wat gestort sou word, waar die 
nagmaal, ook onder andere, op Sy bloed dui wat gestort is. Altwee dra die 
boodskap van vergifnis). Jahshua en die apostels preek vanuit die Ou 
Testament en verklaar en vervul profesieë van die Ou Testament. Selfs 
Openbaring is nie 'n nuwe profesie nie. Hierdie profesie oor die eindtyd is in 
byna al die profesieë, maar veral in Daniël opgeteken. Openbaring gee net 
meer besonderhede. 
 
Verder is die enigste sinvolle metode van Bybeluitleg om die Bybel homself te 
laat verklaar. Hierdeur kan geen menslike interpretasie aan die Skrif gegee 
word nie. Guthrie18 verklaar dan ook in Young se konkordansie “But how do 
we know that God has spoken through His word? The best answer to that 
question is to note how the Old Testament is quoted in the New Testament. 
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...There is no suggestion that what the Old Testament says can be 
ignored.” So verduidelik Jahshua vanuit die Ou Testament wie Hy is. 
Luk 24:25 En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is 

om te glo alles wat die profete gespreek het! 
Luk 24:27 En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle 

uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het. 
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. 
Joh 5:46 Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het 

van My geskrywe. 
          47 En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde 

glo? 
Die Nuwe Testament kan dus nie sonder die Ou Testament gelees of vertolk 
word nie. Die stelling sal vervolgens in terme van evangelieverkondiging, 
vanuit die Nuwe Testamentiese boeke gestaaf word. 
 
 

DIE EVANGELIES 
 
Jahshua gee die sendingopdrag soos volg: 
Matt 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop 

hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel 
het. 

Mark 16:15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig 
die evangelie aan die ganse mensdom. (Mark 16:9-20 is 
volgens die nuwe Afrikaanse Bybel6 'n byvoegsel). 

Volgens die Ou Testament is die beloftes van Jahweh slegs aan Israel gemaak. 
Jahweh is egter 'n onveranderlike God. Waarom sal Hy nou Sy beloftes 
verbreek? Nee, want Ek  sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe 
gegaan het, sal Ek nie verander nie (Ps 89:35). Daar moet derhalwe dieper na 
die opdragte gekyk word. 
 



 
 

 

37

Jahshua verklaar die volgende aan Sy dissipels: 
Joh 20:21 ...Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. 
Hoe het die Vader Hom gestuur? 
Matt 15:24 ...Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van 

Israel. (Sien Eség 34:12-13 - bl 3028). 
Luk 19:9 Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie 

huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham 
is. 

            10 Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red 
wat verlore is.a 

Dit wat verlore is, is voorheen besit. Wie was voorheen besit? 
Deut 7:6 Want jy is 'n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die 

HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde 
is, sy eiendomsvolk te wees.  (Sien ook Lev 20:26 - bl 6864, 
Deut 14:2 - bl 4138, Deut 26:18 - bl 1614, Ps 135:4 - bl 6562, 
Jes 43:1 - bl 4138 & Eség 34). 

 
Verder bid Jahshua in Getsémané ook net vir die wat aan Hom gegee is. 
Joh 17:9 Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die 

wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 
Wie is vir Hom gegee? 
Joh 17:14 Ek het hulle (dieselfdes as vers 9) u woord gegee, en die wêreld 

het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net 
soos Ek nie van die wêreld is nie. 

Wie is van die wêreld? 
Joh 8:23 En Hy sê vir hulle (addergeslag): Julle is van benede, Ek is 

van bo; julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld 
nie. 

Wie is nie uit die wêreld nie? 
                                                

aEség 34:16 Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek 
terugbring, ... 
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I Joh 4:4 Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy 
wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. 

            5 Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en 
die wêreld luister na hulle. 

Wie is uit God? 
Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom (Nikodémus): Voorwaar, 

voorwaar Ek sê vir jou as iemand nie weer (van bo1) gebore 
word nie kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 

In die teks beteken “weer” (Grieks = “anōthěn”) “from above; by anal. from 
the first; by impl. anew: - from above, again, from the beginning (very first), 
the top”1. In die konteks dus van Adam (“from the first”)a, of eerder van God 
(“from the beginning (very first)”)b aangesien Hy van bo is (sien Joh 8:23 - bl 
3735). Gebore kom van “gěnnaō” wat verwek beteken en wat op sy beurt van 
“gěnŏs” afgelei is wat bloedverwantskap (“kin”) beteken1. Wie is dan van bo 
(uit God) gebore? 
Jer 31:9 ...Want Ek is vir Israel 'n Vader, en Efraim is my eersge-

borene. (Sien ook Deut 14:1 - bl 1312 & Luk 3:38 - bl 1312). 
Die duiwel is weer op sy beurt die vader van diegene wat nie vanuit God 
gebore is nie, maar wat van benede en uit die wêreld is (Joh 8:19, 21, 23, 38-
39, 41-44 & 47 - bl 2019-2120). Daarom het die Vader die Seun net na die 
verlore skape van Israel gestuur wat deur Adam van bo/vanuit God gebore 
(van Sy bloed) is. 
 
Soos die Vader Jahshua gestuur het, het Hy Sy dissipels gestuur. 
Joh 17:18 Soos U My gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die 
                                                

aLuk 3:38  ...Adam, die seun van God. 
 

bOpen 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga ... 
 Joh 1:1   In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en 

die Woord was God. (Sien ook Jes 48:12 - bl 8). 
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wêreld gestuur. (Sien ook Joh 20:21 - bl 3734). 
Hoe is die dissipels gestuur? 
Matt 10:5 Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en 

gesê: Moenie gaan op die pad na die heidene nie, en moenie 
ingaan in 'n stad van die Samaritane nie; 

              6 maar gaan liewera na die verlore skape van die huis van 
Israel. 

Matt 10:23 ...Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van 
Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens 
kom nie. 

Dit is dus duidelik dat net soos die Vader vir Jahshua slegs na Israel gestuur 
het, het Jahshua ook die dissipels slegs na Israel gestuur. 
 
In Matt 28:19 word nie van “alle nasies” nie, maar van “al die nasies” gepraat. 
Wie is dié nasies? 
Eség 2:3 Hy sê toe vir my: Mensekind, Ek stuur jou na die kinders van 

Israel, na die opstandige nasies wat teen My opgestaan het;... 
Hand 15:17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die 

nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al 
hierdie dinge doen. 

Oor wie is Sy Naam uitgeroep? 
Deut 28:10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die 

HERE oor jou (Israel) uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. 
II Kron 7:14 en my volk (Israel), oor wie my Naam uitgeroep is, ... 
Die nasies van Matt 28:19 verteenwoordig gevolglik Israel volke, want na die 
nageslag van Jakob (12 stamme) word dikwels as volke verwys. 
Gén 28:3 En mag God, die Almagtige, jou seën en jou vrugbaar maak 

en jou vermeerder, sodat jy (Jakob) 'n menigte van volke kan 
word. 

                                                
aGrieks = “mallŏn”  wat  “more (in a greater degree) ...... (so) much (the 

more)” beteken1. Dus “ver eerder” of “so veel te meer”. 
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Rig 12:2 Maar Jefta sê vir hulle (Efraim): Ek en my volk het 'n hewige 
twis met die kinders van Ammon gehad, ... 

Hand 4:27 ...en die volke van Israel ... 
 
Is Sy Naam dan nie oor alle nasies uitgeroep nie? 
Jes 63:19 Ons het geword soos hulle oor wie U nie van ouds af geheers 

het nie, oor wie u Naam nie uitgeroep is nie. 
Deut 23:3 Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die 

HERE kom nie; ... 
Sag 14:21 ...en in dié dag sal daar geen Kanaäniet in die huis van die 

HERE van die leërskare meer wees nie. 
Mal 1:4 ...Die volk (Edom) waarop die HERE vertoornd is tot in 

ewigheid! 
Sy Naam is dus nie oor die nie-Israel volke uitgeroep nie, want Hy heers van 
ouds af en tot in ewigheid slegs oor Israel. (Dit beteken nie, soos in die geval 
van die Kanaäniete en die Edomiete, dat alle ander volke vervloek is nie). 
Jes 43:15 Ek is die HERE, julle Heilige; die Skepper van Israel, julle 

Koning. 
Luk 1:32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem 

word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader 
Dawid gee, 

          33 en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewig-
heid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. (Sien 
ook Jes 44:6 - bl 1312, Jes 44:24 - bl 1312 & Joh 1:50 - bl 
1211). 

 
Ongeag of Mark 16:9-20 'n byvoegsel is of nie, moet Mark 16:15 (...verkondig 
die evangelie aan die ganse mensdom) ook soos al die nasies van Matt 28:19 
in die lig van die ganse Skrif gesien word, naamlik: 
Eség 34:30 Maar hulle sal weet dat Ek, die HERE hulle God, met hulle is, 

en dat hulle, die huis van Israel, my volk is, spreek die Here 
HERE. 

              31 En julle is my skape, die skape van my weide; julle is mense, 
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Ek is julle God, spreek die Here HERE. 
In 'n Bybelse konteks is Israel mense (Adamiete1)! Net so verwys die betekenis 
van mensdom (Grieks = “ktisis”) na 'n “original formation”1 (Adam) en is as 
“creatures” in die Engelse Bybel35 vertaal. “Ktisis” is afgelei van “ktizo” wat 
vervaardig, skep of skepper beteken, deurdat dit op die eienaarskap van die 
vervaardiger/skepper/maker dui (“through the idea of proprietorship of the 
manufacturer”)1. “Ktizo” is op sy beurt weer verwant aan “ktaomai” wat besit 
beteken1. Met ander woorde die mensdom van Mark 16:15 is skepsels van wie 
die Skepper die eienaarskap/besittingsreg het. Jahweh het dan ook slegs vir 
Israel tot Sy eiendom verklaar. 
Jes 43:1 Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou 

Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou 
verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! 

Deut 14:2 Want jy is 'n volk heilig aan die HERE jou God, en jou het die 
HERE uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke 
wat op die aarde is. (Sien ook Lev 20:26 - bl 6864, Deut 7:6 - 
bl 3735, Deut 26:18 - bl 1614 & Ps 135:4 - bl 6562). 

Verder moet ook in gedagte gehou word watter evangelie aan die ganse 
mensdom verkondig moet word. 
Matt 9:35 En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle 

sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkon-
dig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. 

Mark 1:14 En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galiléa ge-
kom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. 

Waaruit bestaan die koninkryk van God? 
Ps 114:2 het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied. (Sien ook 

Jes 44:6 - bl 1312, Jes 43:15 - bl 4038, Luk 1:33 - bl 4038 & 
Joh 1:50 - bl 1211). 

 
As Jahshua dan slegs vir Israel gekom het, wat van die barmhartige Samaritaan 
(Luk 10), die Samaritaanse vrou (Joh 4) en die Siro-Feniciese of Kananése 
vrou (Matt 15 en Mark 7)? Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan 
word op bl 9589 behandel. Die Samaritaanse vrou was 'n Israeliet want sy sê 
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vir Jahshua: U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, ... (Joh 4:12). In die 
geval van die Siro-Feniciese vrou is daar geen sprake dat sy bekeer of gered 
word in terme van die evangelie nie. Inteendeel, Jahshua sê eerstens vir die 
dissipels: ...Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel 
(Matt 15:24); en toe vir die vrou: ...Dit is nie mooi om die brood van die 
kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie (Matt 15:26). (Volgens 
Open 22:15 sal die honde nie die nuwe Jerusalem binne gaan nie). Ten laaste 
sê Jahshua vir haar: ...laat dit vir jou wees soos jy wil hê ... (Matt 15:28); en 
ook: ...Ter wille van hierdie woord kan jy gaan ... (Mark 7:29). Sy het daarom 
slegs die krummels ontvang en nie die brood nie. Met ander woorde sy het net 
gekry wat sy gevra het, naamlik haar dogter het gesond geword. 
 
 

HANDELINGE 
 
Volgens Handelinge het die apostels die evangelie aan heidene (volgens die 
kerk, nie-Israeliete) verkondig. Jahshua ontken egter nie dat Hy die koninkryk 
van Israel weer gaan oprig nie, maar antwoord Sy dissipels op 'n sodanige 
vraag slegs in terme van tyd en gebeurlikhede. 
Hand 1:6 Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U 

in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? 
             7 En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of 

geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het 
nie; 

             8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor 
julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in 
die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die 
aarde. 

 
Met die uitstorting van die Heilige Gees hoor Parthers, Meders, Elamiete, 
Mesopotamiërs, Kappadóciërs, Asiërs, Frigiërs, Pamfiliërs, Egiptenare, Libiërs, 
Romeine, Kretense, Arabiere ensovoorts van die groot dade van God in hulle 
eie taal (Hand 2:8-11). Dit moet eerstens in gedagte gehou word dat Jahweh 
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se gees slegs oor Israel uitgegiet is. 
Eség 39:29 En Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat 

Ek my Gees oor die huis van Israel uitgegiet het, spreek die 
Here HERE. (Sien ook Jes 44:3 - bl 1413). 

Afgesien hiervan, verwys Lukas buitedien na hierdie mense se identiteit. 
Hand 2:5 En daar het in Jerusalem Jode (Judaïete) gewoon, gods-

dienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. 
Tydens dieselfde geleentheid het Petrus ook hierdie mense se identiteit vermeld 
deur hulle soos volg aan te spreek: 
Hand 2:22 Israeliete, luister na hierdie woorde! ... 
Petrus sluit sy toespraak met die volgende af: 
Hand 2:36 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom 

Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig 
het. 

In teenstelling met wat algemeen aanvaar word, het die Apostels met dié eerste 
geleentheid die evangelie slegs aan Israeliete verkondig. 
 
In die tempel preek Petrus vir Israeliete en verwys ook na húlle herkoms. 
Hand 3:13 Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons 

vaders, het sy Kind Jesus verheerlik, ... 
Hand 3:22 Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God 

sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; 
na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal 
spreek. (Deut 18:15). 

             23 En elke siel wat nie na die Profeet luister nie, sal uit die volk 
uitgeroei word. (Deut 18:19). 

Hand 3:25 En julle is kinders van die profete en van die verbond wat 
God met ons vaders gesluit het toe Hy vir Abraham gesê het: 
En in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. 
(Gén 22:18). 

Petrus gaan later voor die owerstes voort met onder andere die volgende: 
Hand 4:8 Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, aan hulle: 
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Owerste van die volk en ouderlinge van Israel, 
Hand 4:10 laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van 

Israel ... 
Hand 5:31 Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand 

verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te 
skenk. 

Petrus het die wet en die profesieë geken en het daarom volgens die 
lossingsreg, 'n evangelie van verlossing slegs aan Israel verkondig. (Sien 
VERLOSSING - bl 1211, Jes 59:20 - bl 5855 & Tit 2:14 - bl 6259). 
 
Stéfanus het ook soos Petrus vir Israeliete gepreek. 
Hand 7:15 En Jakob het afgetrek na Egipte en daar gesterwe, hy en ons 

vaders. 
Stéfanus verduidelik verder van uit die Ou Testament die verlossing van Israel. 
Hand 7:33 Toe sê die Here vir hom (Moses): Trek die skoene van jou 

voete af, want die plek waarop jy staan, is heilige grond. 
Hand 7:34 Ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk wat in 

Egipte is, en hul gesug gehoor en neergedaal om hulle te 
verlos. ... (Ex 3: 7-8). 

Hand 7:37 Dit is dié Moses wat aan die kinders van Israel gesê het: Die 
Here julle God sal vir julle 'n Profeet verwek uit julle broers 
net soos ek is; na Hom moet julle luister. (Deut 18:15). 

 
Hand 8:26-40 beskryf waar Filippus vir die hofdienaar van Ethiopië die 
evangelie verkondig en hom doop. Wie was die hofdienaar? 
Hand 8:27 ...en na Jerusalem gekom het om te aanbid. 
             28 En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet 

Jesaja gelees. 
Die hofdienaar kon net 'n Israeliet gewees het, want waarom reis hy na 
Jerusalem om te aanbid en bestudeer hy die Hebreeuse geskrifte van Jesaja? Hy 
was nog nie bewus van Jahshua se kruisiging nie en het dus volgens die ou 
verbond geleef. Met die ou verbond  was daar geen onduidelikheid gewees oor 
wie die volk van Jahweh is nie. Hierdie gebeurtenis het ook plaasgevind 
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voordat Petrus die gesig van die laken met die rein en onrein diere gesien het. 
Die Apostels was toe nog onder die indruk dat die Evangelie slegs vir Judaïete 
was (Hand 10:28. Sien ook oor die onbesnedenes - bl 4542-4745). Waarom 
sou Filippus op die stadium 'n Ethiopiër gedoop het sonder dat daar twiste, 
soos oor Cornelius se doop, ontstaan het? Om te beweer dat hy 'n swarte 
was38, is verregaande. Die Ethiopiërs van daardie tyd was in elk geval 'n 
Semitiese stam30 en eweneens 'n Adamitiese ras gewees, wat noodwendig 
beteken dat hulle blankes was. (Semiete behoort tot dieselfde rasse 
klassifikasie as die Europeërs30. Sien ook 'N ANDER NAAM - bl 3231). 
 
In Hand 11 verantwoord Petrus homself voor die gemeente omdat hy die 
onbesnede Cornelius gedoop het. Wie was hierdie Cornelius? 
Hand 10:1 ...Cornelius, 'n hoofman oor honderd van die sogenaamde 

Italiaanse leërafdeling. 
               2 Hy met sy hele huis was vroom en godvresend en het baie 

aalmoese aan die volk gegee en was altyddeur in die gebed tot 
God. 

Hand 10:22 ...Cornelius, 'n hoofman oor honderd, 'n regverdige en 
godvresende man, wat 'n goeie naam het by die hele Joodse 
nasie, 

Net soos Josef, Moses en Daniël hoë regeringsamptenare in ander volke se 
diens was, was Cornelius 'n hoof oor 'n Italiaanse leërafdeling. Cornelius was 'n 
Israeliet want hy het aalmoese aan die volk gegee en was 'n godvresende man. 
Hy was waarskynlik nie 'n Judaïet nie, maar 'n onbesnede van die tien 
stammeryk. Petrus sê wel in Hand 10:28 dat hy geen mens onheilig of onrein 
mag noem nie. Dit is na aanleiding van die gesig wat hy gesien het waar God 
uitdruklik gesê het: ...Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie 
(Hand 10:15). Die hele volk Israel is heilig/rein, ongeag die besnydenis. 
Eség 37:28 En die nasies sal weet dat Ek die HERE is wat Israel heilig as 

my heiligdom (en) vir ewig in hulle midde sal wees. 
 
Paulus het in Antiochíë, net soos Petrus en Stéfanus, 'n evangelie van 
verlossing slegs aan Israeliete verkondig. 
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Hand 13:16 Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê: Israeliete ena 
julle wat God vrees, luister! 

               17 Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en 
die volk verhoog toe hulle bywoners in Egipteland was, en met 
'n hoë arm daaruit gelei. 

Hand 13:23 Uit die nageslag van hierdie man (Dawid) het God vir Israel, 
volgens die belofte, Jesus as Verlosser verwek, 

               24 nadat Johannes voor sy koms eers die doop van bekering aan  
die hele volk van Israel verkondig het. 

Hand 13:26 Broeders, kinders van die geslag van Abraham, enb die onder 
julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing 
gestuur. 

Na aanleiding hiervan kon die heidene, tot wie Paulus hom later gewend het 
(Hand 13:46), net Israeliete van die tien stammeryk gewees het. Paulus 
motiveer die stap deur uit Jesaja aan te haal (Hand 13:47). 
Jes 49:6 Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te 

rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in 
Israel: Ek het U gemaak tot 'n lig van (vir) die nasies (stamme 
van Jakob en gespaardes van Israel), om my heil te wees tot 
aan die einde van die aarde. (Sien ook die nuwe Afrikaanse 
vertaling6). 

 
Hand 15 beskryf ook 'n twis wat oor die besnydenis ontstaan het (...As julle 
nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word 
nie - Hand 15:1). Na aanleiding hiervan sê Jakobus: 
Hand 15:14 Símeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n 

volk uit die heidene vir sy Naam aan te neem. 
               15 En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos 
                                                

aGrieks = “kai” wat onder andere ook as “indeed” (inderdaad), “likewise” 
(eweneens), “moreover” (te meer) en “so” (dus) verklaar word1 & 27. 

b Inderdaad/eweneens/te meer/dus – Sien voetnotaa op bl 36. 
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geskrywe is: 
               16 Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer 

oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit 
herstel, 

               17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die 
nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al 
hierdie dinge doen. (Amos 9:11-12. Sien ook oor die nasies - 
bl 3937-4038). 

Die heidene was gevolglik onbesnede Israeliete gewees, want waarom verklaar 
Paulus die volgende in Rome? 
Hand 26:6 En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die 
vaders deur God gedoen is, 
Hand 26:7 waartoe ons twaalf stamme wat God aanhoudend dag en nag 

dien, hoop om te kom; ... 
Hand 28:20 ...dit is oor die hoop van Israel dat ek met hierdie ketting 

geboei is. 
So het Jahshua ook in Joh 10:16 verklaar dat Hy het nog ander skape 
(verheidense, onbesnede en vervreemde Israeliete) wat nie aan hierdie stal 
(Juda) behoort nie. (Sien ook Ef 2:11-12 - bl 5754 & DIE VERSTROOIING 
VAN ISRAEL - bl 2726). 

 
 

ROMEINE 
 
Met Paulus se brief aan die Romeine word aanvaar dat die Romeine nie-
Israeliete is. Indien 'n persoon sekere beloftes in 'n brief aan die geadresseerde 
maak, kan enige ander leser wat nie die geadresseerde is nie, sekerlik nie 
sodanige beloftes opeis nie. So, aan wie rig Paulus dan sy brief? 
Rom 1:6 onder wie julle ook is geroepenes van Jesus Christus - 
            7 aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome 

is:... 
 
Wie is die geroepenes? 
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Jes 45:3 ...sodat jy kan weet dat Ek die HERE is wat jou by jou naam 
roep, die God van Israel; 

           4 ter wille van Jakob my kneg, en Israel, my uitverkorene, het Ek 
jou by jou naam geroep; Ek het jou 'n erenaam gegee, 
hoewel jy My nie geken het nie. (Sien ook Jes 43:1 - bl 4138 & 
Jes 48:12 - bl 98). 

Geroepenes kom van die Griekse woord “klētŏs” wat soos “klēsis” (roeping), 
'n vorm van “kalěō” is wat roep beteken1. Gemeente kom van die Griekse 
woord “ěkklēsia” wat uitroep beteken en word veral in die sin van 'n 
godsdienstige samekoms gebruik1. Die woord is ook van “kalěō” (roep) 
afgelei1. Israel is as volk geroepe en 'n godsdienstige samekoms van Israeliete 
(uitgeroepenes) is dus 'n gemeente. Waar twee of drie in Sy (my) Naam 
vergader (Matt 18:20), vorm inderdaad 'n gemeente. 'n Kerk, met sy 
organisasie en strukture, pas daarom nie by die definisie van 'n gemeente in nie. 
 
Wie is die geliefdes? 
Deut 10:15 Maar net aan jou vaders het die HERE 'n welgevalle gehad 

om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle, 
uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is. 

Jer 31:3 Die HERE het aan my verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou 
(Israel) liefgehad met 'n ewige liefde; daarom het Ek jou 
getrek met goedertierenheid. (Sien ook Deut 4:37 - bl 76 & 
Deut 7:8 - bl 76). 

 
Wie is die heiliges? 
Deut 33:3 Ja, Hy het die stamme lief. Al sy heiliges - hulle is in u 

hand;...  
Heilig (Hebreeus = “qôdesh”, Grieks = “hagiŏs”) beteken met al sy verbuigings 
afgesonderd/apart (“set apart”)18. Die “Scofield Reference Bible” 35 verklaar 
“Infinite confusion would have been spared the reader if qodesh had been 
uniformly trans. “set apart””. Jahweh is dus 'n afgesonderde God vir Israel ('n 
God net vir Israel) en Israel is 'n afgesonderde volk vir Hom. 
Deut 14:21 ...want jy is 'n heilige (apart gestelde) volk aan die HERE 
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jou God. ... (Sien ook Ex 19:6 - bl 6562, Deut 7:6 - bl 3735, 
Deut 14:2 - bl 4138, Deut 26:19 - bl 1614 & Deut 28:9 - bl 
110103). 

Jes 43:3 Want Ek is die HERE , jou God, die Heilige (Afgesonderde) 
van Israel, jou Heiland; ... (Sien ook Jes 43:14 - bl 1312, Jes 
43:15 - bl 4038, Jes 45:11 - bl 87 & Jes 49:7 - bl 1412). 

Paulus sê self in Hand 24:14 ...terwyl ek alles glo wat in die wet en in die 
profete geskrywe is. Waarom sal hy nou 'n ander betekenis aan die geroepenes, 
geliefdes en heiliges hê?  
 
Daar word verder ook op verskeie plekke in die brief bevestig dat die Romeine 
Israeliete was. 
Rom 4:1 Wat sal ons dan sê, het Abraham, ons vader na die vlees 

verkry? (Na die vlees, nie na die gees nie). 
Rom 16:7 Groet Andronícus en Júnias, my stamgenote ... 
Rom 7:1 ...want ek spreek met mense wat die wet ken ... 
Wie ken die wet? 
Ps 147:19 Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy 

insettinge en sy verordeninge. 
            20 So het Hy aan geen enkele nasie gedoen nie; en sy ver-

ordeninge, dié ken hulle nie. Halleluja! 
Jes 51:7 Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se 

hart my wet is! ... (Sien ook Ps 78:5-7 - bl 5552). 
Die wet is verder slegs vir Israel gegee. 
Deut 33:4 Moses het ons die wet beveel, 'n besitting vir die vergadering 

van Jakob. (Sien ook Deut 33:10 - bl 110102, Deut 26:17-18 - 
bl 1514, LIEFDE, VERSOENING EN VREDE - bl 10396 & 
ONDERHOUDING VAN DIE WET - bl 108100). 

 
Paulus verwys na hierdie Israelitiese Romeine ook as heidene (Rom 11:13) en 
wil sy eie volk (Juda) met hulle jaloers maak (Rom 11:14). Hy haal verder uit 
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die Ou Testamenta aan om te wys dat Jahweh Hom tot heidene sal keer. Uit 
Hos 1 is dit duidelik dat weens die huis van Israel se hoerery 
(verbondsverbreking), het Jahweh Hom nie meer oor hulle (Lo-Rugáma) 
ontferm nie (Hos 1:6), maar wel oor Juda (Hos 1:7). Die huis van Israel was 
toe nie meer Jahweh se volk nie (Lo-Ammi - Hos 1:9), maar 'n heidense volk 
soos die oor wie Sy Naam nie uitgeroep is nie (Jes 63:19 - bl 4037). Jahweh 
brei later wel Sy hande uit na dié verheidense volk wat Hom vergeet het en nie 
gesoek het nie, maar Hy sal haar lok en Hom laat vind (Jes 65:1-2 & Hos 2:12-
13; sien ook Rom 10:20-21 - bl 5047). Volgens hierdie profesieë word Israel 
na hierdie ontferming weer die volk van Jahweh: 
Hos 1:10 Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die 

sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en 
inplaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie - sal 
aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God. 
(Sien Rom 9:26 - bl 5047). 

Hos 2:22 En Ek sal haar saai in die land en My oor Lo-Rugáma 
                                                

aRom 9:25  Soos Hy ook in Hoséa sê: Ek sal die wat nie my volk is nie, 
my volk noem;  en haar wat nie bemin is nie, beminde; 
(Hos 2:22 - bl 48) 

            26  en in die plek waar aan hulle gesê is: Julle is nie my volk 
nie! - daar sal hulle genoem word kinders van die lewende 
God. (Hos 1:10 - bl 48). 

Rom 10:19  Maar ek vra: Het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten 
eerste sê Moses: Ek sal julle jaloers maak op dié wat geen 
volk is nie, en Ek sal julle toorn opwek teen ‘n onver-
standige volk. (Deut 32:21). 

             20  En Jesaja durf selfs sê: Ek het My laat vind deur die wat 
My nie gesoek het nie; 

            21  Maar van Israel sê Hy: Die hele dag het Ek my hande 
uitgebrei na 'n ongehoorsame en teësprekende volk. (Jes 
65:1-2). 
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ontferm, en aan Lo-Ammi sê: Jy is my volk; en hy sal sê: My 
God! (Sien Rom 9:25 - bl 5047). 

Jes 65:9 En Ek sal 'n nakroos uit Jakob laat voortkom en uit Juda die 
erfbesitter van my berge; en my uitverkorenes sal dit erflik in 
besit neem en my knegte daar in woon. 

Jes 65:19 En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk: ... 
Paulus verduidelik verder uit Jer 11:16-17a (Rom 11:17-24, sien ook Jer 2:21 - 
bl 7873) hoe die wilde lote (verheidense Israeliete) van die olyfboom (Israel) 
afgebreek is. Hierdie wilde lote word weer op die olyfboom ingeëent en so sal 
die hele Israel gered word (Rom 11:26). Dit is dus duidelik dat Paulus vir die 
verheidense Israeliete verduidelik het dat die verlossingswerk van Jahshua ook 
vir hulle is. 
 
In Rom 9:30 en Rom 10:12 word na heidene verwys wat die geregtigheid 
verkry het en daar geen onderskeid tussen Jood (Judaïetse Israeliet) en Griek 
(Griekse Israeliet) is nie. Paulus maak net hierna (Rom 9:32-33 & 10:13) 
aanhalings uit die Ou Testamentb wat binne volksverband gebruik is en 
                                                

aJer 11:16  Die HERE het jou die naam gegee: groen olyfboom, skoon 
deur mooi gevormde vrugte; maar by die geluid van ‘n 
groot gedruis het Hy ‘n vuur daarteen aangesteek, en sy 
takke het gebreek. 

           17  Want die HERE van die leërskare wat jou geplant het, het 
onheil teen jou gespreek weens die boosheid van die huis 
van Israel en die huis van Juda, wat hulle graag gedoen 
het, om My te terg deur rook te laat opgaan vir Baäl. 

bJes 8:14  Dan sal Hy vir julle ‘n heiligdom wees, maar ‘n klip waar 
‘n mens teen stamp en ‘n rots waar ‘n mens oor struikel, vir 
die twee huise van Israel, ‘n vangnet en ‘n strik vir die 
inwoners van Jerusalem. (Sien Rom 9:32). 

Jes 28:16  daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ‘n 
grondsteen, beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas 
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gevolglik op elkeen in Israel (heiden en nie-heiden) betrekking het. Hy 
verduidelik in die gedeeltes ook dat die beloftes net die nageslag van Abraham, 
Isak en Jakob toe kom en redding vir die hele volk (al twee die huise; nie 
losstaande indiwidue) is. 
Rom 9:3 Want ek sou self kon wens om terwille van my broers, my 

stamgenote na die vlees (nie gees nie), 'n vervloeking te wees, 
wég van Christus af. 

            4 Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort 
en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die 
erediens en die beloftes; 

            5 aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die 
vlees - Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! 
Amen. (Nogmaals vlees). 

            6 Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie; want 
hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. 

            7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal 
kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word. 
(Gén 21:12 - Sien ook Gal 4:30-31 - bl 5653 & Joh 8:33 - bl 
2221). 

            8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die 
vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as 
die nageslag. 

Rom 9:9 Want dit is die woord van die belofte: Omtrent hierdie tyd sal 
Ek kom, en Sara sal 'n seun hê. 

           10 En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, 
                                                                                                                      

gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie. (Sien 
Rom 9:33). 

Joël 2:32  En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered 
word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar 
ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die 
vrygeraaktes die wat die HERE sal roep. (Sien Rom 10:13). 
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naamlik Isak, ons vader. 
           11 Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of 

kwaad gedoen het nie - dat die voorneme van God volgens die 
verkiesing kon bly staan, nie uit werke nie, maar uit Hom wat 
roep - 

           12 is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. 
           13 Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek ge-

haat. (Mal 1:2-3 - bl 10598. Sien ook DIE ONKRUID - bl 
2019). 

Rom 10:1 Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot 
God vir Israel doen, is tot hulle redding. 

Rom 11:1 Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! 
Want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van 
die stam Benjamin. 

              2 God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot 
nie.... (Ps 94:14 - bl 2826). 

Rom 11:26 en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die 
Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob 
afwend; (Jes 59:20 - bl 5855). 

Hier is geen sprake dat die Ou Testamentiese beloftes met die kruisiging op-
gehef is, sodat dit vir alle nasies kan wees nie. Inteendeel, Paulus het letterlik 
vir dié Romeine hulle Israelitiese herkoms uitgewys. 
 
 

KORINTHIËRS 
 
In die sendbrief skryf Paulus weereens aan geroepe (sien bl 4745) heiliges 
(sien bl 4846). 
I Kor 1:2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die 

geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met 
almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek 
aanroep, hulle sowel as onse Here: 
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II Kor 1:1 ...aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al 
die heiliges wat in die hele Acháje is: 

 
Verder verwys Paulus ook na die Korinthiërs se herkoms: 
I Kor 10:1 Want ek wil nie hê broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons 

vaders almal onder die wolk was en almal deur die see 
deurgegaan het, 

              2 en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, 
Wie was onder die wolk? 
Ex 13:21 En die HERE het voor hulle (Israel) uit getrek, bedags in 'n 

wolkkolom om hulle op die pad te lei, ... 
Wie was deur die see? 
Ex 14:22 En die kinders van Israel het midde-in die see getrek op droë 

grond. ... 
 
Paulus lig die Korinthiërs se identiteit verder met die volgende aanhaling uit 
Lev 26:12 toe. 
II Kor 6:16 ...Want julle is die tempel van die lewende God, soos God ge-

spreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek 
sal hulle (Israel) God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. 

Uit die volgende kan daar ook geen onduidelikheid oor die Korinthiërs se 
identiteit wees nie. 
II Kor 11:22 Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle 

die nakomelinge van Abraham? Ek ook. 
 
 

GALÁSIËRS 
 
Paulus verduidelik aan die Galásiërs op wie die beloftes van die verbond 
betrekking het. 
Gal 3:14 sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in 

Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die 
geloof kan ontvang. 
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Gal 3:15 Broeders, ek spreek menslikerwys: selfs 'n mens se testament 
wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe 
nie. 

          16 Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saada. Hy 
sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: 
En aan jou saad, dit is Christus. (Christus is die belofte). 

          17 Maar ek sê dít: die wet wat vierhonderd-en-dertig jaar later 
gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus 
vantevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet 
te maak nie. 

Gal 3:23 Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in 
bewaring gehou, ... 

Wie is onder die wet in bewaring gehou? 
Ps 78:5 Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in 

Israel, wat Hy ons vaders beveel het - om dit aan hulle kinders 
bekend te maak, 

          6 sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore 
word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, 

          7  en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie 
vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, (Sien ook Deut 
26:17-18 - bl 1514, Deut 33:4 - bl 4947, Ps 147:19-20 - bl 
4946, Jes 51:7 - bl 4946, LIEFDE, VERSOENING EN 
VREDE - bl 10396 & ONDERHOUDING VAN DIE WET - 
bl 108100). 

 
Paulus dui ook aan wie die beloftes van die evangelie erf. 
Gal 3:28 Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of 

vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is 
                                                

aGrieks = “spěrma” wat saad of sperme beteken en op ‘n nageslag dui1, of 
te wel ‘n saad- of geslagslyn. 
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almal een in Christus Jesus .  
Gal 3:29 En as julle aan Christus behoorta, dan is (nie “word” nie) julle 

die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. 
Wie is die erfgename? 
Deut 4:20 Maar die HERE het julle geneem en julle uit die yster-

smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit 
vandag is. (Sien ook Deut 32:9 - bl 76, I Kon 8:53 - bl 117109, 
Ps 33:12 - bl 76, Ps 78:71 - bl 76, Ps 135:12 - bl 9891, Jes 65:9 
- bl 98 & Jer 10:16 - bl 98). 

Wie is uit Egipte gelei? 
Ex 3:10 Gaan dan heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk 

die kinders van Israel, uit Egipte uit. (Nou word daar Sondag 
na Sondag in die sendingkerke vir nie-Israeliete gelees (gelieg!) 
Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die 
slawehuis uitgelei het - Ex 20:2). 

Paulus sê ook vir die Galásiërs wie mag erf. 
Gal 4:28 Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte; 
          29 maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na 

die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook. 
          30 Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin (Hagar) en haar seun 

(Ismael) uit, want nooit mag die seun van die slavin saam 
met die seun van die vrye (Isak) erwe nie. (Gén 21:10) 

          31 Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar 
van die vrye. (Sien ook Rom 9:7-11 - bl 5249). 

Wie is kinders van die belofte? 
Rom 9:4 Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort 

en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die 
erediens en die belofte; 

 
                                                

aSien Lev 20:26 - bl 64, Deut 7:6 - bl 35, Deut 14:2 - bl 38, Deut 26:18 - bl 
14, Ps 135:4 - bl 62 & Jes 43:1 - bl 38. 
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Uit Gal 5 & 6 kom dit na vore dat die besnydenis vir die Galasiërs 'n twispunt 
was. Hierdie heidene en Grieke waarna Paulus in Gal 3:14 & 28 verwys, was 
dus net soos die heidene van Hand 15 (bl 4644-4745) en Ef 2:11-12 (bl 5754) 
onbesnedenes gewees. Terselfdertyd was hulle ook die nageslag van Abraham 
deur Isak (Gal 3:29 - bl 5653 & Gal 4:28-31 - bl 5653). Die besnydenis bepaal 
daarom nie of 'n persoon die nageslag van Abraham word nie, maar is dit slegs 
deur sy afkoms (sien Gal 3:29 - bl 5653). Verder is Jahweh in elk geval net die 
God van Abraham, Isak en Jakob (Ex 3:15 - bl 21) en nie van Abraham, 
Ismael en Nébajot nie. 
 
 

EFÉSIËRS 
 
Die Efésiërs word ook as heiliges (sien bl 4846) en uitverkorenes (sien 
UITVERKIESING - bl 65) aangespreek. 
Ef 1:1 ...aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus 

Jesus. 
Ef 1:4 soos Hy ons in Hom uitverkies het ... om heilig en sonder 

gebrek voor Hom in liefde te wees. 
Ef 4:12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van 

die liggaam van Christus, 
 
In Ef 3 verduidelik Paulus die verborgenheid wat deur die Heilige Gees aan die 
Apostels geopenbaar is (Ef 3:4-5). Hiervolgens is die heidene mede-erfgename 
(Ef 3:6) en medeburgers van die heiliges en huisgenote van God (Ef 2:19). 
Wie is dié heidene egter? 
Ef 2:11 Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was 

en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besny-
denis wat in die vlees met hande verrig word, 

  12 dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die 
burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die 

  verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die 
wêreld. 
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Om vervreemd te raak beteken om eers bekend te wees of deel te hê aan die 
burgerskap van Israel. Weens die verstrooiing het Israeliete vervreemd (ver-
heidens) geraak, hulle identiteit verloor (verborge geraak) en die besnydenis 
(verbondsteken) het nie meer plaasgevind nie (sien Hand 10, 11, 13 & 15 bl 
4542-4745 asook Gal 5& 6 op bl 5753). Hierdie Israeliete was dus nie meer 
onder die verbond nie, maar deur die lossingswerk van Jahshua word hulle 
weer mede-erfgename en medeburgers. 
Ef 2:19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar 

medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, 
        20  gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl 

Jesus Christus self die hoeksteen is, 
 
 

FILIPPENSE 
 
Die brief aan die Filippense is ook aan die heiliges (sien bl 4846) gerig. 
Fil 1:1 ...aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam 

met die opsieners en diakens: 
 
Paulus verklaar voorts: 
Fil 3:20 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as 

Verlosser verwag die Here Jesus Christus, 
Wie het die Verlosser verwag? 
Jes 59:20 Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en vir die wat in Jakob 

hulle bekeer van oortreding, spreek die HERE. (Sien ook 
VERLOSSING - bl 1211, Hand 5:31 - bl 4441 & Tit 2:14 - bl 
6259). 

Wie het ook burgerskap in die hemele? 
Joh 17:14 Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, 

omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die 
wêreld is nie. 

Wie is nie van die wêreld nie? 
Joh 15:19 As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. 
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Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit 
die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. (Sien 
ook oor dié van die wêreld - bl 3735 & dié in die wêreld - bl 
6662). 

Wie is uitverkies? 
Jes 44:1 ...Israel wat ek uitverkies het! (Sien ook UITVERKIESING - 

bl 65). 
 
 

KOLOSSENSE 
 
Die brief aan die Kolossense verwys ook na heiliges (sien bl 4846), 
uitverkorenes (sien UITVERKIESING - bl 65) en geliefdes (sien bl 4845). 
Kol 1:2 aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in 

Kolosse is: ... 
Kol 3:12 Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en gelief-

des, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, 
sagmoedigheid, lankmoedigheid. 

 
Die Kolossense was ook heidene (onbesnede Israeliete - sien bl 4542-4745 & 
Gal 5 & 6 - bl 5753), vervreemd (sien ook Ef 2:11-12 - bl 5754) en verborge 
(sien ook oor die verstrooiing en verborgenheid - bl 2827-3029 & die 
verborgenheid en vervreemding bl 5754). 
Kol 1:21 Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur 

die bose werke, het Hy nou versoen 
Kol 1:26 naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af 

verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, 
          27 aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die 

heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, 
dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. 

 
Paulus sê onder andere in die brief dat die evangelie die hele wêreld bereik het 
(Kol 1:6) en ook verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel (Kol 
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1:23). Die Apostels was nie in Amerika nie, of in die Verre Ooste nie en so 
ook nie in Australië of donker Afrika nie. Hulle was wel in Klein-Asië deur tot 
in Spanje (Rom 15:24). (Daar is geskrifte (Hand 29) wat Paulus se besoek aan 
Engeland beskryf 7). Paulus verwys waarskynlik na die deel van die wêreld wat 
deur die ganse mensdom (Adamitiese ras - sien ‘N ANDER NAAM - bl 3231 
& oor die mensdom van Mar 16:15 - bl 4038) beset was. 

 
 

THESSALONICENSE 
 
In die brief verwys Paulus na uitverkiesing (sien UITVERKIESING - bl 65), 
geliefdes (sien bl 4845), geroepenes (sien bl 4745) en heiliges (sien bl 4846). 
I Thes 1:4 omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God 

bemin word. 
I Thes 5:24 Hy wat julle roep, is getrou; ... 
II Thes 1:11 Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle roeping 

waardig mag ag, ... 
II Thes 2:13 ...broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van 

die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die 
Gees en geloof in die waarheid, 

 
Paulus verklaar ook die volgende in sy tweede brief aan die Thessalonicense: 
II Thes 3:2 ...want die geloof is nie die deel van almal nie. 
Hoekom nie? 
Deut 4:19 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 
die HERE jou God aan al die volke onder die hele hemel 
uitgedeel het. (Sien ook Miga 4:5 - bl 1513). 
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TIMÓTHEÜS 
 
In I Tim 1:1 & 2:3 word na ons Verlosser verwys. Die Verlosser het slegs vir 
Israel gekom om die lossingsreg toe te pas. 
Luk 1:68 ...die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir 

hulle verlossing teweeggebring het, (Sien ook 
VERLOSSING - bl 1211, Jes 59:20 - bl 5855, Hand 5:31 - bl 
4441 & Tit 2:14 - bl 6259). 

II Tim 2:10 Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat 
hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry 
met die ewige heerlikheid. 

Hiervolgens gaan uitverkiesing verlossing vooraf en is inderdaad nie, soos die 
kerk beweer, 'n resultaat van verlossing nie. Verlossing is daarom slegs vir die 
uitverkorenes (Israel). 
 
In die tweede brief aan Timótheüs is die volgende stelling: 
II Tim 1:1 ...ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus 

is, 
Watter belofte? 
Hebr 8:6 Maar nou het Hy 'n voortrefliker bediening verkry vir sover 

Hy ook Middelaar is van 'n beter verbond wat op beter 
beloftes wettelik gegrond is. 

Watter verbond is op dié beloftes gegrond? 
Hebr 8:8 Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die 

Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n 
nuwe verbond tot stand sal bring, (Jer 31:31 - bl 1716). 

Bybelse beloftes is derhalwe net aan Israel gemaak (sien Rom 9:4 - bl 5249, 
Gal 3:29 - bl 5653 & Gal 4:28 - bl 5653). 
 
As Paulus aan Timótheüs sê: wat Homself gegee het as losprys vir almal ... (I 
Tim 2:6), verwys hy na almal binne Israel; want aan die Thessalonicense sê hy: 
...die geloof is nie die deel van almal nie (II Thes 3:2) en aan die Romeine: en 
so sal die hele Israel gered word ... (Rom 11: 26). 
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TITUS 
 
Die brief aan Titus verwys ook na uitverkorenes (sien UITVERKIESING - bl 
65), heiliges (sien bl 4846) en erfgename (sien bl 5552). 
Tit 1:1 ...volgens die geloof van die uitverkorenes van God ... 
Tit 2:3 ...soos dit die heiliges betaam, ... 
Tit 3:7 sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word 

ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. 
 
Op ses plekke in die brief word na ons Verlosser verwys (Tit 1:3, 1:4, 2:10, 
2:13, 3:4 & 3:6). Paulus verduidelik ook vir wie dié verlossing is. 
Tit 2:14 wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle 

ongeregtigheid en vir Homself 'n volk as sy eiendom te 
reinig, ywerig in goeie werke. 

Slegs Israel is Jahshua se eiendomsvolk (sien Lev 20:26 - bl 6864, Deut 7:6 - 
bl 3735, Deut 14:2 - bl 4138, Deut 26:18 - bl 1614, Ps 135:4 - bl 6562 & Jes 
43:1 - bl 4138) en Hy verlos Israel van alle ongeregtigheid. 
Jes 1:18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was 

julle (Israel) sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos 
sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. 

Jes 43:25 Ek, Ek is dit wat jou (Israel) oortredinge uitdelg om My 
ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie. (Sien ook 
VERLOSSING - bl 1211, Jes 59:20 - bl 5855 & Hand 5:31 - 
bl 4441). 

 
Paulus praat van die reddende genade van God het aan alle mense (Adamiete 
- sien ‘N ANDER NAAM - bl 3231 & oor die mensdom van Mar 16:15 - bl 
4038) verskyn (Tit 2:11). Dié mense sluit sékerlik nie die addergeslag in nie 
(sien DIE ONKRUID - bl 2019). 
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FILÉMON 

 
Die brief verwys ook na die heiliges (sien bl 4846). 
Fim 1:5 ...wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges 

het, 
Fim 1:7 ...omdat deur jou, broeder, die harte van die heiliges verkwik 

is. 
 
 

HEBREËRS 
 
Dit is so duidelik aan wie die brief gerig is dat kommentaar eintlik oorbodig is. 
 Afgesien hiervan verwys Hebr 1:1, 1:2, 3:1 & 13:24 in elk geval 
onderskeidelik na die profete wat tot die vaders in die ou tyd gespreek het 
(hulle Israelitiese voorgeslag), na erfgename (sien bl 5552), na heiliges (sien bl 
4846) en 'n hemelse roeping (sien bl 5855). 
 
'n Paar tekste getuig egter dat die uitverkiesing en verbonde nog steeds net vir 
Israel geld. 
Hebr 2:16 Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar 

oor die geslaga van Abraham bekommer Hy Hom. 
            17 Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, 

sodat Hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in 
die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van 
die volk te versoen. 

Hebr 6:17 Daarom het God omdat Hy nog kragtiger aan die erfgename 
(sien bl 5552) van die belofte (sien bl 5451) die 
onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed 
gewaarborg; (Let daarop dat dit onveranderlik is). 

                                                
aSaad-/geslagslyn - sien voetnotaa op bl 52. 
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Hebr 8:8 ...dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe 
verbond tot stand sal bring, (Jer 31:31 - bl 1716). 

Hebr 8:10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die 
huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle 
verstand gee en dit op hulle harte skrywe; en Ek sal vir hulle 
'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. (Jer 31:33 - bl 
1816). 

Hebr 13:12 Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, 
buitekant die poort gely. 

 
 

JAKOBUS 
 
Jakobus rig sy brief soos volg: 
Jak 1:1 ...aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is: Groete! 
Daar is net oor die verstrooiing van Israel geprofeteer (sien DIE VER-
STROOIING VAN ISRAEL - bl 2726) en Jakobus verwys buitendien na sy 
geadresseerdes se herkoms. 
Jak 2:21 Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy 

Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie? 
Dié 12 stamme in verstrooiing verteenwoordig dus slegs Israel. 
 
 

PETRUS 
 
Die brief is ook aan die geliefde (sien bl 4845), uitverkore (sien UITVER-
KIESING - bl 65) en geroepe (sien bl 4745) vreemdelinge (sien bl 5754) in 
die verstrooiing (sien DIE VERSTROOIING VAN ISRAEL - bl 2726) 
geskrywe. 
I Pet 1:1 ...aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, 

Galásië, Kappadócië, Asië en Bithínië, 
           2 uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die 
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heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en bespren-
keling met die bloed van Jesus Christus: ... 

I Pet 2:11 Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge ... 
(Sien ook II Pet 3:8, 14 & 17). 

II Pet 1:10 Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle 
roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen sal 
julle nooit struikel nie. 

 
Verder lig Petrus vanuit die Ou Testament sy geadresseerdes se identiteit toe. 
I Pet 2:9 Maar julle is 'n uitverkore geslaga, 'n koninklike priester-

dom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te 
verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis 
geroep het tot sy wonderbare lig, 

           10 julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God 
is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie maar nou 
bewys is. (Sien Hos 1 & 2 - bl 5047). 

Hier het Petrus aan “heidene” (vreemdelinge - sien bl 5754) verduidelik dat 
hulle Israeliete is, deur uit onder andere die volgende aan te haal: 
Ex 19:6 En júlle sal vir My 'n koninkryk van priesters en 'n heilige 

nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel 
moet meedeel. (Sien ook Deut 7:6 - bl 3735, Deut 14:2 - bl 
4138, Deut 14:21 - bl 4846, Deut 26:19 - bl 1614 & Deut 28:9 
- bl 110103), 

Ps 135:4 Want die HERE het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy 
eiendom. (Sien ook Lev 20:26 - bl 6864, Deut 7:6 - bl 3735, 
Deut 14:2 - bl 4138, Deut 26:18 - bl 1614, Jes 43:1 - bl 4138). 

Petrus is seker dié apostel wat sou geweet het as Jahweh se beloftes verander 
het - hy wat aan die voete van Jahshua geleer is. As die teks vergeestelik moes 
word sou hy dit sekerlik gesê het en verduidelik het. Petrus praat voorts van 'n 
                                                

aGrieks = “gěnŏs” wat bloedverwantskap beteken en op ‘n volk of nageslag 
dui1, of te wel ‘n gene- of geslagslyn. 
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heilige volk, in teenstelling met die Roomse belydenis (wat onveranderd in die 
Geformeerde kerke opgeneem is) van 'n heilige katolieke/algemene kerk. 
Heilig en katoliek is twee teenstrydige begrippe met verskillende betekenisse. 
(Heilig = apart - sien bl 4846). 
 
 

JOHANNES 
 
In I Joh 2:2 sê Johannes dat Jahshua is 'n versoening vir ons sondes, en nie 
alleen vir ons s'n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. Vir wié van die 
hele wêreld se sondes doen Hy voor versoening? 
Hebr 2:17 ...om die sondes van die volk te versoen. 
Hierdie volk is egter nie deel van die wêreld nie, maar wel in die wêreld. 
Joh 17:11 En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die 

wêreld; ... 
Joh 17:14 Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, 

omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die 
wêreld is nie. 

Wie is die hulle? 
Joh 17:9 Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die 

wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 
Wie is vir Hom gegee? 
Hebr 2:13 ...Hier is Ek en die kinders wat God My gegee het. 
Wie is die kinders van God? 
Deut 14:1 Julle (Israel) is kinders van die HERE julle God; ... (Sien bl 

1312 vir kinders se betekenis. Sien ook Jer 31:9 - bl 1312, Luk 
3:38 - bl 1312, Joh 3:3 - bl 3835, Joh 20:17 & Hebr 2:11). 

Aangesien Israeliete kinders van God is, is hulle gevolglik uit God gebore, 
soos wat Johannes ook in sy brief verklaar. 
I Joh 5:18 Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; 

maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose 
het geen vat op hom nie. 

            19 Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van 
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die Bose lê. 
Dit is derhalwe duidelik dat daar in I Joh 2:2 na Israeliete van die hele wêreld 
verwys word. (Sien ook wie nie van die wêreld is nie - bl 3735-3937 & wie ‘n 
hemelse roeping het - bl 5855). 
 
Johannes verduidelik ook in die brief wie in Jahshua kan glo. 
I Joh 5:1 Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en 

elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom 
gebore is. 

Wie is uit God gebore? 
I Joh 3:9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy 

saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God 
gebore. 

Hierdie saad (Grieks = “spěrma”) beteken sperme en verwys na 'n nageslag1 
(sien ook voetnotaa op bl 8176). Dus dié wie uit God gebore is, is 'n fisiese 
nageslag en nie 'n vergeestelike kerk nie. Maar wie is dan die nageslag van 
God? 
Luk 3:38  ...Adam, die seun van God. (Sien ook Deut 14:1 - bl 1312, Jer 

31:9 - 1312, Joh 3:3 - bl 3835, Joh 20:17 & Hebr 2:11). 
 
Johannes rig sy tweede brief aan die uitverkore vrou en kinders (II Joh 1:1) en 
sluit af met: Die kinders van u uitverkore suster groet u ... (II Joh 1:13). Die 
uitverkore vrou en suster is sekerlik die vrou wat Jahweh as bruid verkies het 
(sien UITVERKIESING - bl 65 & DIE BRUID - bl 1514). 
 
In sy derde brief spreek Johannes Gajus vier keer as geliefde aan (III Joh 1:1, 
2, 5 & 11 - sien bl 4845 vir “geliefdes”). In 'n Bybelse konteks is Gajus 'n 
geliefde van Jahweh en derhalwe nie Johannes se geliefde nie. Net so is 
Timótheüs nie Paulus se geliefde nie (my geliefde - II Tim 1:2). (Alle kursiewe 
druk in die Bybel, soos my in II Tim 1:2, is invoegsels van die vertalers). 
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JUDAS 
 
Judas skryf ook aan geroepenes (sien bl 4745) en heiliges (sien bl 4846). 
Jud 1:1 ...aan die wat geroep, in God die Vader geheilig en vir Jesus 

Christus bewaar is: 
Wie is bewaar in Jahshua? 
Joh 17:11 ...Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, 

sodat hulle een kan wees net soos Ons. 
Wie is vir Hom gegee? 
Joh 17: 9 ...maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U 

behoort. (Sien ook wie is aan Hom gegee - bl 3735). 
Wie behoort aan Hom? 
Lev 20:26 En julle moet vir My heilig wees, want Ek, die HERE, is 

heilig; en Ek het julle (Israel) van die volke afgesonder om 
myne te wees. (Sien Deut 7:6 - bl 3735, Deut 14:2 - bl 4138, 
Deut 26:18 - bl 1614, Ps 135:4 - bl 6562 & Jes 43:1 - bl 4138). 

 
Judas sluit af deur na ons Verlosser (Jud 1:25) te verwys (sien VERLOSSING 
- bl 1211, Jes 59:20 - bl 5855, Hand 5:31 - bl 4441 & Tit 2:14 - bl 6259). 
 
 

OPENBARING 
 
Die boek is so “Ou Testamenties” geskryf dat dit skaars nodig is om aan te 
toon dat die profesie op Israel betrekking het. Enkele voorbeelde spreek egter 
vanself. So is die 144 000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van 
Israel (Open 7:4). In Open 7:5-8 word al die stamme by die naam genoem 
waaruit al die verseëldes sal kom. Die bruid is reeds behandel (bl 14) wat net 
op die twaalf stamme van die kinders van Israel (Open 21:12) betrekking het. 
Die profesie is verder 'n openbaring van Jesus Christus (Open 1:1) en Jahshua 
verklaar Homself dan onder andere ook soos volg in die boek: 
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Open 22:16  ...Ek is die wortel en geslaga van Dawid, die blink môrester. 
Hy is nie die wortel en geslag van Kanaän of Nimrod of Tjaka nie! 
 

************ 
 
Uit die hele Nuwe Testament is dit duidelik dat die sendingopdrag net vir 
Israel is. Die sendbriewe is deur Israeliete aan Israeliete oor Israel se Koning 
en Sy beloftes aan Sy volk Israel geskryf! 
Luk 2:34 ...Kyk, hierdie Kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van 

baie in Israel en tot ‘n teken wat weerspreek sal word - 
Luk 19:10 Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red 

wat verlore was. 
                                                

aGene-/geslagslyn - sien voetnotaa op bl 61. 
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HOOFSTUK 5 
 

DIE BETEKENIS VAN 
UITVERKIESING 

 
 
Die uitverkiesing word deur die kerk onverstaanbaar verduidelik en predikante 
sluit die verduideliking dikwels af deur dit as menslik onbegryplik voor te stel. 
Dit laat meer vrae ontstaan as wat beantwoord is. Die betekenis van die 
uitverkiesing gaan hiermee verlore sodat daar met die uitleg van die wet en die 
profesieë in die donker getas word. Die wil van Jahweh kan egter slegs deur 
die wet en die profesieë verstaan word. Begrip van die uitverkiesing is net die 
sleutel tot die vertolking van die wet en die profesieë (Sy wil) en daarom is 
Jahshua, en nie die volk nie, die sentrale tema van die Bybel. Hoe moet die 
volk egter aan Jahweh se wil voldoen en wat behels 'n fisiese Godsvolk, in 
teenstelling met die vergeestelike mensvolk (kerk)? Hieroor word vervolgens 
besin. 
 
 

BEKERING 
 
Uitverkiesing is nie soos die kerk voorgee, die natuurlike resultaat van 
bekering nie. Hierteenoor verklaar die Skrif dat 'n uitverkorene se naam uit die 
boek van die lewe gedelg sal word indien hy/sy nie tot bekering kom nie. 
Ex 32:33 Toe het die HERE Moses geantwoord: Wie teen my gesondig 

het, dié sal Ek uitdelg uit my boek. 
Ps 69:29 Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe en nie 

saam met die regverdiges opgeskrywe word nie. 
Open 3:5 Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam 

nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam 
bely voor my Vader en voor sy engele. 

Slegs Israel se name is egter van voor die grondlegging van die wêreld in die 
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boek van die lewe opgeteken 
Dan 12:1 ...maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die 

boek opgeskrywe staan. 
Ps 139:16 ...en in u boek is hulle (Israel) almal opgeskrywe: ... 
Open 17:8 ...en die bewoners van die aarde wie se name nie van die 

grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe 
geskryf is nie, ... 

Ef 1:4 soos Hy onsa in Hom uitverkies het voor die grondlegging van 
die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te 
wees. 

Bekering, inkering of omkering terug na die wet van Jahweh is van allerbelang 
vir enige Israeliet en die uitverkiesing is geen vrypas na die ewige lewe nie. 
 
 

DISSIPELSKAP 
 
Die evangelie-opdrag bepaal: ...maak dissipels ... (Matt 28:19). 'n Dissipel is 
nie 'n slaafse navolger van 'n kerklike dogma nie, maar beteken 'n leerling of 'n 
student (“pupil”; Grieks = “mathētēs”1). 'n Student ondersoek sy onderwerp en 
toets die waarheid daarvan. 'n Dissipel sal daarom alle teologiese stellings 
ondersoek en aan die Woord toets. 
Hand 17:11 ...hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke 

dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. 
I Kor 2:10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die 

Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. 
In die Voortrekkertydperk toe die volk los van die kerk was, het die volk hulle 
Bybel bestudeer en geken - dus dissipels gewees. Met die kerk se infiltrasie van 
die volk is die Bybel vanuit die formuliere en die geloofsbelydenis beoordeel. 
In enige teologiese argument word Cohen, alias Calvyn (nie Jahweh nie), of die 
formuliere (nie die Bybel nie) aangehaal en met katkisasie is dít die studietema. 
                                                

aSien EFÉSIËRS - bl 54. 
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Dit het al vandag sover gevorder dat die algemene opvatting bestaan dat net 
predikante kan die Woord uitlê en byeenkomste met gebed open. Die kerk het 
gevolglik nie geslaag (of wou nie) om dissipels van die volk te maak nie. 'n 
Soortgelyke toestand moes in Jesaja se tyd geheers het toe die volgende deur 
hom gespreek is: 
Jes 1:3 'n Os ken sy besitter en 'n esel die krip van sy eienaar, maar 

Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. 
 
Die stelling is teenoor my gemaak dat geestelike groei slegs binne kerkverband 
kan geskied. Sedert ek myself van kerklike dogmas losgemaak het en biddend 
selfstudie doen, het ek vir die eerste keer in my lewe geestelik gegroei. Kennis 
van die Bybel is egter onontbeerlik vir geestelike groei. Die insameling van 
kennis is ook die doel van 'n leerling (dissipel). Aangesien die Bybel die wil van 
Jahweh verklaar, is die insameling van kennis oor die Bybel (dissipelskap) 'n 
voorvereiste vir die uitvoering van Sy wil. Die kennis word nie by 'n mens of 'n 
kerk verkry nie, maar slegs by Jahweh. 
Jer 33:3 Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak 

groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. 
Joh 16:13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal 

Hy julle in die hele waarheid lei; ... 
II Kor 3:14 Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die 

lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat 
dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. 

              15 Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n 
bedekking oor hulle hart; 

              16 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking 
weggeneem. (Sien ook Matt 23:10 – bl 43, Joh 6:45 – bl 4 & I 
Joh 2:27 - bl 4). 

 
Kennis oor die uitverkiesing verklaar jou herkoms. Kennis oor jou herkoms 
verklaar jou identiteit. Eers dan kan jy weet waarheen jy op pad is en sodoende 
besef wat die begrip “God van Israel” behels. Israel het egter al verskeie kere 
sy identiteit en sy God vergeet of verloën omdat hulle nie meer dissipels was 
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nie. 
Jer 8:7 Selfs 'n groot sprinkaanvoël aan die hemel ken sy bepaalde 

tye, en 'n tortelduif en 'n swaweltjie en 'n kraanvoël neem die 
  tyd van hulle koms in ag; maar my volk ken die reg van die 

HERE nie. (Sien ook Jes 1:3 - bl 7267 & Hos 4:6 - bl 7369). 
Dié reg van Jahweh lê opgesluit in Sy Woord. Die nuwe Afrikaanse vertaling 
van die Bybel het egter hierdie reg verkrag deurdat onder andere die Godheid, 
asook die wraak en jaloesie, van Jahshua in verskeie gedeeltes uit vertaal is. 
Die baie ander menslike interpretasies wat ook in vertaal is, word nie eers 
genoem nie. Die 1933/53 vertaling mag sy foute hê, maar is minstens naïewe 
foute. Die nuwe boek is egter geskryf om aan te pas by die veranderlikheid van 
die kerk en daardeur die politiek van die dag te regverdig. (Dan het die 
moderator van die Algemene Sinode die vermetelheid om die A.P. Kerk se 
geskrif “Geloof en Protes” as polities geïnspereerd voor te stel2, so asof die 
N.G. Kerk se dokument “Kerk en Samelewing” iets anders as 'n stuk politieke 
propaganda is). Hierdie kerk, net soos die Roomse kerk, weerhou die Bybel 
van die volk deur dogmas, formuliere, leerstellings van mense, horisontale 
vredes- en liefdes-praatjies en valse vertalings aan hulle op te dis. Hierdeur het 
die volk dissipels van die kerk, in plaas van studente van die Woord geword. 
Die volk kon dus nooit die uitverkiesing verstaan en sy identiteit besef nie. 
Hos 4:6 My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die 

kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die 
priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God 
vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. 

 
 

HEILIGMAKING 
 
Heilig beteken apart gestel of afgesonderd17 (sien bl 4846). Die betekenis van 
uitverkiesing lê dus eerstens daarin dat Jahweh 'n heilige God vir Israel is, met 
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ander woorde Hy het Homself slegs vir Israel afgesondera. Tweedens is die 
betekenis hiervan dat die uitverkorene moet besef dat hy/sy lid van die aparte/ 
heilige volk Israel is, Jahweh se uitverkore eiendomb, en nie van 'n grenslose 
kerk nie. Wat die volk in Suid-Afrika vandag betref maak dit hierdie wêreldse 
aanslag op veral die Afrikaners, waarby ek in die algemeen ook ander Blankes 
van Suid-Afrika wil insluit, volkome verstaanbaar. Hierdie aanslag is in die 
naam van menseregte en “Christelikheid” teen apartheid gevoer, alhoewel dit 
niks daarmee te make gehad het nie. Ons was wel die enigste volk in die 
wêreld wat op alle terreine apartheidswette gehad het. Daardeur kon ons ons 
identiteit beskerm en die politieke mag oor ons vaderland, wat deur alle 
internasionale erkende wyses wettig verkry is, behou. Nou dat geen van die 
wette meer bestaan nie en die Afrikaners ‘n verowerde volk is, is die aanslag 
op sy felste. Die afskaffing van alle apartheidswetgewing en die verkryging van 
die politieke mag deur die vyand was net om die wapenuitrusting van die 
Afrikanervolk weg te neem sodat die heilige/aparte/afgesonderde geslag/saad/ 
volk/ras vernietig kan word. Die Satan maak vir die doel van twee maniere 
gebruik en dit word huidiglik met alle felheid op die Afrikanervolk toegepas. 
 
Die eerste metode is deur moord. Moor die heilige geslag uit, hetsy deur 
oorloë of vervolgings soos in die Romeinse- en hervormingstydperke. Die 
etniese suiwering wat in die verlede (1899-1902) deur die Brits-Joodse magte 
uitgevoer is en tans onder die huidige Brits-Amerikaans-Xhosa-Joodse regime 
teen die Afrikanervolk gerig is, is deel van die diaboliese proses. Die wrede en 
afskuwelike wyses waarvan die Roomse inkwisisie gebruik gemaak het om die 
protestante te martel en te vermoor, asook die huidige wreedaardige moorde 
                                                

aSien Jes 43:3 - bl 46, Jes 43:14 - bl 12, Jes 43:15 - bl 38, Jes 45:11 - bl 7 & 
Jes 49:7 - bl 12. 

 
bSien Ex 19:6 - bl 62, Lev 20:26 - bl 64, Deut 7:6 - bl 35, Deut 14:2 - bl 38, 

Deut 14:21 - bl 46, Deut 26:18-19 - bl 14, Deut 28:9 - bl 103, Ps 135:4 - bl 62 
& Jes 43:1 - bl 38. 
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teen die Afrikanervolk, laat dit by mens op kom dat dit net hierdie vervloekte 
satansaad kan wees, die onkruid wat in die nag gesaai is, wat agter die dade 
sit. Jahshua verklaar ook dat dit die addergeslag is wat die profete vermoor 
het. 
Matt 23:29 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle 

bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die 
regverdigesa; 

              30 en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou 
ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die 
profete nie. 

              31 Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die 
wat die profete vermoor het. (Sien ook die gelykenis van die 
landbouers - Matt 21:33-46 - bl 2725). 

              32  Maak die maat van julle vaders dan vol! 
Matt 23:33 Slange, addergeslagb, hoe sal julle die oordeel van (na?) die 

hel ontvlug? 
             34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleer-

des na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en 
kruisig en sommige van hulle in julle sinagoges gésel en van 
die een stad na die ander vervolg, 

             35 sodat oor julle kan kom al die regverdigea bloed wat vergiet is 
op die aarde, van die bloed van die regverdige (suiwera) Abel 
(teenoor Kain wat onkruid/onsuiwer saad was - sien bl 18) af 
tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle 
vermoor het tussen die tempel en die altaar. 

                                                
aGrieks = ”dikaiŏs” wat as “right, righteous, equitable & just”1 & 18 aangegee 

en ook as “fair”37 en “holy”1 verklaar word. In same hang met vers 35 kan 
“dikaios” eerder op heilige/afgesonderde, regskape, rein (”undefiled”), skoon 
(”unblemish”) en suiwer17 dui. (Sien ook bl 46 vir heiliges & bl 76-79 oor 'n 
opregte Noag). 

bNageslag van die slang (Satan) - sien voetnotaa op bl 19. 
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             36 Voorwaar Ek sê julle, al hierdie dinge sal oor hierdie 
(adder)geslag kom. 

Hierdie addergeslag sal dus altyd die heilige geslag vervolg en probeer uitroei. 
Dít is sekerlik die vyande van God wat volkome deur Dawid gehaat is (Ps 
139:21-22 - bl 10598) en oor wie se lot Moses en Jesaja juig. 
Deut 32:43 Jubel, o nasies, oor sy volk, want Hy sal die bloed van sy 

knegte wreek, en Hy sal wraak oefen op sy teëstanders en 
versoening doen vir sy land en sy volk. 

Jes 35:4 Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie 
bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike 
vergelding; Hy self sal kom en julle verlos. 

 
Die tweede metode om die aparte volk te vernietig, is deur verbastering. Die 
Satan se doel is om te sorg dat geen suiwer lid van die heilige geslag met die 
wederkoms van Jahshua oor is nie, want dan is daar geen bruid na wie die 
Bruidegom kan kom nie. Die aarde sal dan met die banvloek getref moet word 
(Mal 4:6), waardeur Jahshua se koninkryk vernietig sal wees. Die Satan kan 
waarskynlik dan voortgaan om oor die aarde te regeer want die hele wêreld 
(is) in die mag van die Bose (I Joh 5:19). Die opdrag aan Israel as volk is dus 
om apart/heilig (suiwer) te bly. Nie net geestelik nie, maar ook fisies en 
biologies. 
Gén 24:38 maar jy moet gaan na die huis van my (Abraham) vader en 

na my geslag en vir my seun 'n vrou gaan haal. 
Gén 28:1 Toe het Isak Jakob geroep en hom geseën; en hy het hom bevel 

gegee met die woorde: Jy mag geen vrou neem uit die dogters 
van Kanaän nie. 

Lev 20:24 ...Ek is die HERE julle God wat julle van die volke 
afgesonder het. 

Num 23:9 Want van die top van die rotse af sien ek hom, en van die 
heuwels af aanskou ek hom. Kyk, 'n volk wat afgesonderd 
woon en hom nie tot die nasies reken nie. 

Num 33:55 Maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uit 
verdrywe nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos 
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dorings in julle oë wees en soos angels in julle sye, en hulle sal 
julle beveg in die land waar julle in woon. 

Num 35:34 En jy mag die land waar julle in woon, nie verontreinig nie, 
omdat Ek daarin woon; want Ek, die HERE, woon in die 
midde van die kinders van Israel. 

Jos 23:12 want as julle ooit mag afwyk en hierdie nasies aanhang wat 
nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle verswaer 

  en julle met hulle en hulle met julle meng, 
           13 weet dan verseker dat die HERE julle God nie langer hierdie 

nasies voor julle uit sal verdrywe nie; maar hulle sal vir julle 
'n vangnet en 'n strik wees en 'n angel in julle sye en dorings in 
julle oë; totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die 
HERE julle God aan julle gegee het. 

Rig 3:5 So het die kinders van Israel dan onder die Kanaäniete, 
Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete 
gewoon, 

Rig 3:6 en húl dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters 
aan húl seuns gegee en hul gode gedien. 

          7 En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die 
oë van die HERE en die HERE hulle God vergeet en die 
Baäls en die heilige boomstamme gedien. 

          8 Daarop het die toorn van die HERE teen Israel ontvlam, ... 
Esra 2:62 Hulle het hul stamboom gesoek onder die wat in die register 

opgeneem is, maar dit was nie te vinde nie; daarom is hulle 
onbevoeg verklaar vir die priesterskap. 

Esra 9:14 sal ons weer u gebooie verbreek en ons verswaer met hierdie 
gruwelike volke? ... 

Esra 10:10 En die priester Esra het opgestaan en vir hulle gesê: Julle was 
ontrou en het vreemde vroue getrou om die skuld van Israel 
te vermeerder. 

             11 Gee dan nou aan die HERE, die God van julle vaders, die eer 
en doen wat Hom behaag en sonder julle af van die volke van 
die land en van die vreemde vroue. 
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Neh 10:28 ...en almal wat hulle afgesonder het van die volke van die 
lande tot die wet van God, ... 

Neh 10:30 verder dat ons ons dogters nie sou gee aan die volke van die 
land, en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie; 

Neh 13:3 En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van 
gemengde bloed uit Israel afgesonder. 

Neh 13:25 Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek, en sommige 
van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God 
besweer: Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns gee, en 
julle mag nie hulle dogters vir julle seuns of vir julleself 
neem nie! 

            26 Het Salomo, die koning van Israel, nie deur hulle gesondig 
nie? Alhoewel daar onder baie nasies nie 'n koning gewees het 
soos hy nie en hy 'n liefling van sy God was, sodat God hom as 
koning aangestel het oor die hele Israel, het die vreemde 
vroue hom tog sonde laat doen. 

            27 Moet ons nou van julle hoor dat julle al hierdie groot kwaad 
doen, om ontrou te handel teen God deur vreemde vroue te 
trou? 

Ps 106:34 Hulle het die volke nie verdelg soos die HERE aan hulle gesê 
het nie, 

            35 maar hul met die heidene vermeng en hulle werke geleer. 
Jer 2:21 Nogtans het Ek jou (Israel) geplant as 'n edele wingerdstok, as 

heeltemal egte saad; maar hoe is jy vir My verander in wilde 
lote van 'n vreemde wingerdstok! 

Jer 4:3 Want so sê die HERE aan die manne van Juda en aan 
Jerusalem: Braak vir julle 'n braakland en saai nie onder die 
dorings nie. 

Klaag 1:10 ...ja, sy het gesien hoedat heidene in haar heiligdom kom, van 
wie U bevel gegee het dat hulle in u vergadering nie mag kom 
nie. (Sien Deut 23:2 - bl 8883 & Deut 23:3 - bl 9488). 

Eség 30:5 ...en die hele gemengde bevolking en Kub en die kinders van 
die daarmee verbonde land sal saam met hulle val deur die 
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swaard. 
Eség 44:9 So sê die Here HERE : Geen uitlander, onbesnede van vlees, 

mag in my heiligdoma ingaan, van al die uitlanders wat 
onder die kinders van Israel is nie. 

Dan 2:43 Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het - hulle sal 
deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, 
maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster 
nie met klei meng nie. 

Joël 3:17 Dan sal julle weet dat Ek die HERE julle God is, wat woon op 
Sion, my heilige berg; dan sal Jerusalem ‘n heiligdom (aparte-
dom) wees waar geen vreemdes meer deur sal trek nie. 

Mal 2:10 Het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskape 
nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar, deur die 
verbond van ons vaders te ontheilig? 

           11 Juda het troueloos gehandel en 'n gruwel is in Israel en 
Jerusalem gepleeg; want Juda het die heiligdomb van die 
HERE, wat Hy liefhet, ontheilig, en hy het die dogter van 'n 
uitlandse god getrou. (Gén 38:2). 

           12 Mag die HERE van die man wat so iets doen, uitroei hom 
wat roep en hom wat antwoord gee uit die tente van Jakob, en 
hom wat 'n offer aan die HERE van die leërskare bring. 

Mal 2:13 En boonop doen julle dít: julle bedek die altaar van die HERE 
met trane, met geween en versugting, omdat Hy Hom nie meer 
wend na die offer nie en dit van julle hand nie aanneem as 
welgevallig nie. 

           14 En julle vra: Waarom? Omdat die HERE getuie is tussen jou 
                                                

aDie volk, en nie die kerk, is Sy heiligdom: het Juda sy heiligdom geword, 
... - Ps 114:2. Sien ook Mal 2:11 - bl 74. 

 
bDie volk  is Sy heiligdom. Sien Ps 114:2 - bl 39 & Eség 44:9 - bl 74. 
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en die vroua van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl 
sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. 

           15 Het Hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel Hy gees oor-
gehad het? En waarom die een? Hy het 'n geslagb van God 
gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees 
nie ontrou aan die vrouc van jou jeug nie. 

           16 Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en 
dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die HERE 
van die leërskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees 
en wees nie ontrou nie. 

Matt 15:13 Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader 
nie geplant het nie, sal ontwortel word.d 

II Kor 6:17 Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die 
Here; ... 

Fil 2:15 sodat julle onberispelik en oprege kan wees, kinders van God 
sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslagf 
(Deut 32:5) onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, 

Hebr 12:14 Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder 
                                                

aDie vrou dui op die volk (Israel). Sien Jer 31; spesifiek verse 4, 13 & 21. 
 
bSaad-/geslagslyn - sien  voetnotaa  op bl 7. 
 
cDie volk (Israel) - sien voetnotaa op bl 74 & voetnotab op bl 74. 
 
dIsrael is deur Jahweh geplant: Want die HERE van die leërskare wat jou 

(Israel) geplant het, ... - Jer 11:17. Sien ook Jer 2:21 - bl 73. 
 
eGrieks = “akěraiŏs” wat onvermeng beteken1. 

 
fGrieks = “gěněa” en Hebreeus = “dôwr” (Deut 32:5) beteken beide ‘n ge-

nerasie wat onderskeidelik ook op ‘n volk of nageslag kan dui1. 
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niemand die Here sal sien nie; 
I Pet 1:15 Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in 

jul hele lewenswandel heilig word, 
           16 omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig. 
II Pet 2:21 Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van 

geregtigheida nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit 
leer ken het, hulle afkeer van die heilige (afsonderings-/ 
apartheids-) gebod wat aan hulle oorgelewer is. 

             22 Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê: Die 
hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog 
om in die modder te rol. 

I Joh 3:9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy 
saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God 
gebore.b 

 
Gén 6:9 verwys na Noag as 'n opregte man onder sy tydgenote. Die opregte 
(Hebreeus = “tâmîyn”) beteken “entire”1 wat op sy beurt onder andere soos 
volg verklaar word: “complete, perfect, without spot, undefiled”1 en “unmixed, 
pure”37. Volgens die “Dake's Annotated Reference Bible”11 beteken “tâmîyn” 
                                                

aGrieks = “dikaiŏs” wat ook as heilig1 (apart) verklaar word (sien voetnotaa 
bl 70) en in die konteks van die vers kan die woord hier op apartheid dui. 

 
bIndien 'n persoon uit God gebore is, is Sy saad/gene (sperme/nageslag1 - 

sien I Joh 3:9 - bl 63) in hom en kan die saad/gene nie vermeng nie. So 'n 
persoon kan dus nie teen homself sondig (verbaster) nie, want hy gaan met 
daardie saad/gene graf toe (onverganklike saad - I Pet 1:23). Sodra die 
persoon egter 'n basternageslag verwek, is die saad/gene vermeng (sondig). 
Hierdie saad is dan verganklik (sien I Pet 1:23), want elke plant wat my 
hemelse Vader nie geplant het nie (die onkruid), sal ontwortel word (Matt 
15:13). 
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“bodily perfection, not moral; without blemish; of pure stock” en verklaar 
voorts dat dit 'n tegniese woord vir liggaamlike volmaaktheid (“perfection”), 
en nie vir geestelike volmaaktheid is nie. (Die woord word in die Ou 
Testament vir offerdiere gebruik wat sonder gebrek moes gewees het - Ex 
12:5 & Eség 43:22)11. Noag was dus raseg (“...of pure stock/unmixed/pure”). 
  
Saam hiermee word die rede vir die sondvloed ook aangegee: 
Gén 6:12 Toe sien God die aarde aan, en - dit was verdorwe, want alle 

vlees het sy wandel op die aarde verderwe. 
           13 En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my 

besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met 
geweld... 

Met Noag wat opreg/raseg onder sy tydgenote was, dui die vleeslike 
verdorwenheid op vermenging tussen die dogters van die mens en die seuns 
van God, of te wel die gevalle engelea (sien ook oor die saadlyne - bl 1918 & 
Gén 6:1-2 - bl 8378 & Gén 6:4 - bl 8378). Dake11 verklaar dat dit beteken dat 
Noag en sy familie die enigste suiwer Adamiete op daardie tydstip was en gee 
ook 'n volledige Bybelse uiteensetting van die verbastering. Daar word onder 
andere op die onwetenskaplikheid gewys dat die reuse die nageslag van 
gewone mans en vrouens kon gewees het en dat dit wel engele was wat die 
reuse verwek het, soos deur Petrus en Judas verduidelik word. 
II Pet 2:4 Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, 

maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis 
oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word; 

            5 en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker 
van geregtigheidb, met sewe ander bewaar het toe Hy die 

                                                
aDie uitdrukking is van die Hebreeus woord vir reuse (“nephîyl”) afgelei 

wat “gevallene” beteken1. Dié reuse was die nageslag van hierdie seuns van 
God. 

 
bGrieks = “dikaiŏs” wat ook as heilig1 (apart) verklaar word (sien voetnotaa 
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sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het; 
Jud 1:6 En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar 

hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die 
groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar; 

Jud 1:7 soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op 
dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter 
vreemde vlees aan geloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl 
hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. 

          8 Tog besoedel ook hierdie mense net so in hul dromerye die 
vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. 

Die apokriewe boek van Henog9 bevestig ook hierdie vermenging. (Dieselfde 
gebeurtenis word ook in die werke van Josefus beskryf 42). 
Henog 6:1 “And it came to pass when the children of men had multiplied 

that in those days were born unto them beautiful and comely 
daugthers.” 

               2 “And the angels, the children of the heaven, saw and lusted 
after them, and said to another: “Come, let us choose us wives 
from among the children of men and beget us children”.” (Toe 
die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle 
dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van 
die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem 
almal wat hulle verkies het. - Gén 6:1-2). 

Henog 7:1 “And all the other together with them took unto themselves 
wives, and each chose for himself one, and they began to go 
unto them and defilea themselves with them, ... 

              2 “And they became pregnant, and they bare great giants, ...” (In 
dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die 
seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié 

                                                                                                                      
bl 70) en in lig van die engele se sonde (verbastering), kan die woord hier op 
apartheid dui. 

aIn teenstelling met Noag wat “undefiled” was - sien bl 76. 
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vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou 
tyd, die manne van naam. - Gén 6:4). 

 
Vermenging/verbastering het gevolglik tot die sondvloed aanleiding gegee. 
Noag is egter gespaar omdat hy en sy familie rasegte Adamiete was (sien bl 
8176-8478). Adam is op sy beurt juis geskape omdat Jahweh 'n geslag van 
God gesoek het (Mal 2:15 - bl 8075), waar Noag weer volgens die apokriewe 
boek van Jasser (Die Boek van die Opregte)33, uitgekies is om dié geslag voort 
te sit. 
Jasser 5:13 “And Noah was a just man, he was perfect in his generation, 

and the Lord chose him to raise up seed from his seed upon 
the face of the earth.” 

Net soos in die tyd van Noag (sien Matt 24:37), sal daar met die wederkoms 
Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie,  ...ontwortel word (Matt 
15:13); maar Israel sal Hy bou en nie afbreek nie, en hulle plant en nie uitruk 
nie (Jer 24:6). 
 
 
Die Leer van Bileam  
 
Die Bybel waarsku ernstig teen die leer van Bileam (II Pet 2:15, Jud 1:11 & 
Open 2:14) en noem dit in dieselfde asem as die leer van die Nikolaïete, dié 
leer wat God haat (Open 2:6 & 15). Wat behels die leer van Bileam egter? 
 
Die raad van Bileam aan Balak was om met Israel vriende te maak sodat Israel 
kan hoereer (vermeng) met die gruwelike volke (Moabiete) en afgodery bedryf 
(sien Open 2:14). Israel se God sal hulle dan self straf. Dit het ook so gebeur 
en Israel is met 'n plaag getref. 
Num 25:1 Toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met 

die dogters van die Moabiete - 
              2 dié het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi; en die 

volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. 
              3 So het Israel hom dan gekoppel aan Baäl-Peor, en die toorn 
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van die HERE het teen Israel ontvlam. 
Die leer van Bileam (maak vriende om te vermeng en afgodery te bedryf) en 
die wese van humanisme (vryheid, gelykheid en broederskap) stem basies 
ooreen. Dit handel oor die vryheid van assosiasie (maak vriende; dié het die 
volk ...uitgenooi - Num 25:2), gelykheid van alle godsdienste (afgodery; 
...neergebuig voor hulle gode - Num 25:2) en broederskap met alle nasies 
(vermenging; ...hoereer met die dogters van die Moabiete - Num 25:1). Die 
kerk verkondig egter oop lidmaatskap (vryheid), 'n evangelie dat die Messias 
vir alle mense gesterwe het en sendingwerk onder alle volke moet plaasvind 
(gelykheid) en rasgemengde huwelike (broederskap). Waarop is hierdie 
leerstellings van die kerk gegrond? Op die evangelie van Jahshua, die Heilige 
van Israel of op die leer van Bileam? 
 
Die erns van die oortreding van Israel te Sittim lê egter nie net opgesluit in die 
plaag waarmee hulle getref is nie, maar in die opdrag wat Moses moes 
uitgevoer het voordat die plaag afgewend is. 
Num 25:4 Toe sê die HERE vir Moses: Neem al die hoofde van die volk 

en hang die oortreders op in die volle son vir die HERE, sodat 
die toorngloed van die HERE van Israel afgewend kan word. 

              5 Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê: Slaan elkeen 
sy manne dood wat hulle aan Baäl-Peor gekoppel het. 

              6 En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n 
Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van 
Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders 
van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van 
samekoms. 

              7 Toe Pínehas, die seun van Eleásar, die seun van die priester 
Aäron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n 
spies in sy hand geneem 

              8 en agter die Israelitiese man aan gegaan in die tent en hulle 
twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou, in haar 
onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel 
opgehou. 
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Ons sien hier hoe die Israeliet en sy Midianitiese vrou by die tent van 
samekoms kom grens het. Die twee moes oor hulle sondes berou gehad het. 
Hulle kom na die tent van samekoms, waarskynlik om boete te doen, om vir 
die hoëpriester te vra om by die allerheiligste van die tabernakel in te gaan en 
vergifnis vir die volk se sondes te smeek. (Onder die Ou Testament het die 
hoëpriester vir die sondes van die volk ingetree - sien Hebr 9). Maar nee, 
Aäron doen dit nie; sy kleinseun staan op, nie om die twee berouvolle sondaars 
te bekeer nie, maar hy vat 'n spies en deurboor hulle. Hy maak hulle dood en 
die plaag hou op! Wreed? Onmenslik? On-Christelik? Jahweh sluit egter ‘n 
vredeverbond met Pínehas, omdat hy deur dié daad vir sy God geywer en 
versoening vir die kinders van Israel gedoen het (Num 25:13). Die verdere 
gevolg van hierdie afstootlike humanistiese Bileamsleer is dat daar vergeet 
word met watter God ons te doen het. 
Jer 48:10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te 

doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou! 
Nah 1:2 'n Jaloerse God en 'n wreker is die HERE, 'n wreker is die 

HERE, en vol grimmigheid; 'n wreker is die HERE vir sy 
teëstanders, en Hy behou die toorn teen sy vyande. (Sien ook 
Ex 20:5 - bl 10396). 

 
 
Die Verleiers 
 
Die kerkleiers (verleiers?) sê Jahshua het alles verander - die onveranderlike 
God wat verander omdat Hy “vrymagtig” is. Selfs gevalle uit die Ou 
Testament word gebruik (verdraai) om verdere “geloofwaardigheid” aan die 
argument te verleen. So beweer 'n NG teologiese professor (prof Murray 
Janson) dat Jahshua 'n baster was weens Rut en Ragab wat in Sy 
geslagsregister is, dat Moses 'n Kusitiese (Ethiopiese of swart) vrou gehad het 
en maak die baster van Deut 23:2 af as 'n jammerlike vertaling22. Ander gevalle 
en begrippe, soos die vreemdeling (Ex 12:48), die Edomiet en Egiptenaar wat 
jou broer is (Deut 23:7-8), koning Hiram van Tirus (I Kon 5), Egipte en 
Assirië as volk en maaksel van Jahweh (Jes 19:25), Jona wat die Nineviërs 
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bekeer het, die Ethiopiese hofdienaar (Hand 8), naaste (Mark 12 & Luk 10 - 
die barmhartige Samaritaan), die Kananese vrou (Matt 15 & Mark 7) en die 
Samaritaanse vrou (Joh 4), word ook dikwels gebruik om die uitverkiesing en 
afsondering van Israel ongedaan te maak. 
 
 
Die Vreemdeling 
 
Volgens Ex 12:48 mag die vreemdeling van die pasga eet in teenstelling met 
die uitlander wat nie van die pasga mag eet nie (Ex 12:43). Die vreemdeling 
(Hebreeus = “gêr”) beteken 'n vreemde gas of reisiger1. Uitlander, hierteenoor 
beteken vreemde (Hebreeus = “neker”) nasie (Hebreeus = “bên”: “a son as a 
builder of the family name in the widest sense ...including subject, nation...”)1. 
Die vreemdeling moes hom net laat besny het voordat hy van die pasga geëet 
het (Ex 12:48). So word daar ook na Israeliete uit ander stamme as 
vreemdelinge verwys. 
Rig 17:7 En daar was ’n jongman van Betlehem-Juda, uit die geslag 

van Juda; hy was ’n Leviet wat daar as vreemdeling vertoef 
het. 

Rig 19:1 ...En ’n Levitiese man het as vreemdeling vertoef agter in die 
gebergte van Efraim; ... 

II Kron 15:9 Daarop vergader hy die hele Juda en Benjamin, ook die 
vreemdelinge wat uit Efraim en Manasse en uit Símeon by 
hulle was; ... 

Dié vreemdelinge was derhalwe Israeliete. Net so is daar vandag nog steeds 
Israeliete in verstrooiing, vervreemd van die burgerskap van Israel en 
vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte (Ef 2:12). 
 
In Jes 56:3 & 6 word ook na uitlanders verwys wat hulle by Jahweh aangesluit 
het. Terselfdertyd verwys Jes 60:10 & 61:5 na uitlanders wat Israel se mure sal 
bou, sy vee sal oppas en sy landbouers sal wees. Hierdie gedeeltes moet in 
konteks met die betrokke hoofstukke gelees word asook met die van die hele 
Bybel. Jes 56 kan dan ook net na Israeliete in verstrooiing verwys en ook met 
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Ef 2:12 (bl 5754) in verband gebring word. In teenstelling hiermee verwys die 
uitlanders van Jes 60 & 61 na nie-Israeliete en kan met Lev 25 in verband 
gebring word. 
Lev 25:44 Wat jou slaaf of slavin aangaan wat aan jou sal behoort - van 

die nasies wat rondom julle is, van hulle mag julle 'n slaaf of 
slavin koop. 

            45 En ook van die kinders van die bywoners wat by julle vertoef - 
van hulle mag julle koop en van hulle geslag wat by julle is, 
wat hulle in julle land verwek het; en dié sal vir julle 'n 
besitting wees. 

            46 En julle mag dié aan julle kinders ná julle nalaat as 'n erflike 
besitting; vir ewig mag julle hulle laat dien. Maar oor julle 
broers, die kinders van Israel, die een oor die ander - oor hom 
mag jy nie met hardheid heers nie. 

Probleemtekste moet by die tema van die Bybel inpas en nie andersom nie. 
 
 
Die Baster 
 
In Deut 23 word onder andere die volgende mense in die vergadering van 
Jahweh uitdruklik verbied: 
Deut 23:2 Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie; 

selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE 
nie kom nie. (Dus nooit!). 

In prof Janson22 se stelling oor die baster van Deut 23 (sien Die Verleiers - bl 
8681) gee hy die Hebreeuse woord naamlik “mamzer” weer. Hy het dus die 
woord in die woordeboek of konkordansie nageslaan, maar verklaar die woord 
aan die hand van die vertaling in die Engelse Bybel naamlik “bastard”. 
“Bastard” beteken egter nie net 'n buite-egtelike kind, soos wat prof Janson 
voorgegee het nie, maar ook onder andere “oneg” en “baster”17. “Mamzer” 
verwys egter spesifiek na bloedvermenging naamlik “to alienate; a mongrel, 
i.e. born of a Jewish father and a heathen mother”1. Die weergawe in die 
Engelse Bybel is dus 'n jammerlike vertaling. 
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Moses 
 
Die verwysing na Moses se Kusitiese vrou, met die bedoeling dat Jahweh Sy 
seën oor gemengde huwelike uitspreek22, skiet ook ver te kort aan die nodige 
kennis. Die Bybel gee net 'n verwysing na Moses se Kusitiese vrou (Num 12), 
sonder om die omstandighede uit te wys of te sê wie sy was. Die volle verhaal 
is egter in buite Bybelse boeke opgeteken naamlik in die werke van Josefus42, 
die Joodse geskiedskrywer en die apokriewe boek van Jasser (Die Boek van 
die Opregte)33. Hiervolgens was die troue 'n politieke troue, waar Moses as 
koning aangestel is in die plek van die Kusitiese koning (Kikianus) wat dood is 
en dié se koningin (Adoniah) vir Moses as vrou gegee is. 
Jasser 73:31 “And they placed the royal crown upon his head, and they gave 

him for a wife Adoniah the Cushite queen, wife of Kikianus.” 
                32 “And Moses feared the Lord God of his fathers so that he 

came not to her, nor did he turn his eyes to her.”  
                33 “For Moses remembered how Abraham had made his servant 

Eliezer swear, saying unto him, thou shalt not take a woman 
from the daugthers of Canaan for my son Isaac.” 

Jasser 73:36 “Therefore Moses turned not his heart nor his eyes to the wife 
of Kikianus all the days that he reigned over Cush.” 

                37 “Therefore Moses feared the Lord his God all his life, and 
Moses walked before the Lord in truth, with all his heart and 
soul, he turned not from the right or to the left, in which 
Abraham, Isaac and Jacob had walked.” 

 
Na 40 jaar het Adoniah vir die Kusiete gevra om Moses van sy koningskap te 
ontneem. 
Jasser 76:5  “Surely you know that for 40 years that this man has reigned 

over Cush he has not approached me, nor has he served the 
gods of the children of Cush.” 

Moses is hierna na Midian waar hy sy vrou Sippóra ontmoet het. Sy was ook 
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nie 'n Midianiet nie, want Israel is met 'n plaag getref nadat hulle met 
Midianiete vermeng het (sien Num 25:6-8 - bl 8580). Vanuit Jasser 73 is dit 
ook duidelik dat Moses nie met 'n nie-Israeliet sou getrou het nie. 
 
 
Ragab 
 
Ragab die hoer, was volgens prof Janson 'n Kanaäniet22. Was sy wel dieselfde 
persoon wat in die geslagsregister van Jahshua in Matt 1:5 vermeld word? 
Daar het egter ongeveer 140 jaar vanaf die val van Jerigo tot Boas en Rut 
verloop35. Ragab was die moeder van Boas (Matt 1:5). Hiervolgens moes 
Ragab 'n baie jong meisie met die intog in Kanaän gewees het. (Sekerlik nie 
jonger as 12 jaar om 'n hoer te kan wees nie). Boas moes terselfdertyd redelik 
oud gewees het toe hy met Rut getrou het. As aanvaar word dat hy op daardie 
tydstip 70 jaar oud was, moes Ragab minstens 82 jaar gewees het toe Boas 
gebore is. Die spelling van Ragab in Matt 1:5 verskil in die Grieks van Hebr 
11:31 en Jak 2:25 waar dit “Raab” gespel word1. Kan dit dieselfde persoon 
wees as al die gegewens in ag geneem word? 
 
Indien “Ragab” en “Raab” wel dieselfde persoon was, moes sy 'n Israeliet 
gewees het weens Bybelse wettelike redes. 
Gén 9:25 ...Vervloek is Kanaän! 'n Kneg van die knegte moet hy wees 

vir sy broers. 
Gén 24:3 dat ek (Abraham) jou kan laat sweer by die HERE, die God 

van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun 
geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaäniete onder 
wie ek woon nie; 

             4 maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun 
Isak 'n vrou te neem. 

Jos 23:7 dat julle met hierdie nasies wat met julle saam oorgebly het, 
nie meng nie; ... 

Esra 9:1 En toe dit klaar was, het die owerstes na my gekom en gesê: 
Die volk van Israel en die priesters en die Leviete het hulle nie 
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afgesonder van die volke van die lande, wat hulle gruwels 
betref nie, naamlik van die Kanaäniete, Hetiete, Feresiete, 
Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenare en Amoriete. 

           2 Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir hul seuns 
geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke van die 
lande vermeng het; en die owerstes en die leiers het in hierdie 
ontrou eerste die hand gehad. (Sien ook Deut 23:2 - bl 8883 & 
Jos 23:12-13 - bl 7772). 

Sag 14:21 ...en in dié dag sal daar geen Kanaäniet in die huis van die 
HERE van die leërskare meer wees nie. 

As Abraham, Joshua en Esra nie vermenging met die Kanaäniete geduld het 
nie, waarom sou Jahweh, die Wetgewer, toelaat of sorg dat Hy uit 'n 
Kanaänitiese bastergeslag kom? Vermenging is 'n onomkeerbare daad en 
hierdeur sou Hy 'n bespotting van Sy wet maak (Geen baster mag in die 
vergadering van die HERE kom nie. ... - Deut 23:2). 'n Baster (die produk van 
'n sondige daad) kan nie weer suiwer word nie, in teenstelling met 'n sondaar 
wat sy sondes kan aflê. 
Esra 10:2 ...Ons het ontrou gehandel teen onse God, dat ons vreemde 

vroue uit die volke van die land getrou het; maar tog is daar 
nog hoop vir Israel in hierdie saak. 

             3 Laat ons dan nou 'n verbond met onse God sluit om al die 
vroue en wat uit hulle gebore is, weg te stuur volgens die 
raad van my heer en van die wat beef vir die gebod van onse 
God, en laat volgens die wet gehandel word. 

 
Volgens Jos 2:21 het Ragab 'n rooi lyn aan die venster vasgebind. Die enigste 
ander plek in die Bybel wat na 'n rooi lyn/draad verwys is met die geboorte van 
Juda se seuns. 
Gén 38:28 En terwyl sy baar, het een die hand uitgesteek; en die vroed-

vrou het dit gegryp en 'n rooi draad om sy hand gebind en 
gesê: Hierdie een is eerste gebore. 

             29 Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore! 
En sy sê: Hoe kragtig het jy deurgebreek! En hulle het hom 
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Peres genoem. 
             30 En daarna is sy broer gebore aan wie se hand die rooi draad 

was. En hulle het hom Serag genoem. 
Geen begrip of woord in die Bybel is toevallig nie, net soos die rooi lint van 
Ragab en Serag nie toeval is nie. Ragab was waarskynlik 'n vreemdeling en van 
Serag se nageslag. Israeliete het tydens hulle slawediens in Egipte en moontlik 
vroeër alreeds verstrooi, want waar was die vreemdelinge van Ex 12:48 orals 
nie? Moses se vrou, Sippóra was byvoorbeeld van die landstreek Midian en 
Moses het self 40 jaar in Kus vertoef (sien Moses - bl 8983). 
 
Al die argumente oor die tydsaspek, die spelling en die rooi lyn kan as 
spekulatief afgemaak word, maar op grond van al die Bybelse wette van 'n 
onveranderlike God is dit egter kwaadwillig om te beweer dat Jahshua uit 'n 
bastergeslag kom - dit net om rasgemengde huwelike vanuit 'n gelykheids-
teologie te regverdig. 
 
 
Rut 
 
Volgens Rut 1:4 was Rut sogenaamd 'n Moabiet (En hulle het vir hulle 
Moabietse vroue geneem; ...). Die stelling is al dikwels gemaak dat enige iets 
vanuit die Bybel bewys kan word. Dit is waarskynlik waar indien 'n teks in 
isolasie gesien word. (Net so kan enige iets ook met die wetenskap bewys 
word, indien 'n bepaalde wetenskaplike feit in isolasie beskou word). Indien 'n 
teks “teenstrydig” met die algemene boodskap van die Skrif is, moet dit egter 
in die lig van die ganse Skrif ondersoek word. Die vraag moet inderdaad gevra 
word of Rut wel 'n Moabiet was? 
 
Volgens Rut 1:1 het Naomi-hulle in die veld van Moab vertoef. Hierdie gebied 
is as erfdeel deur Moses aan die stam Ruben, Gad en Manasse gegee.  
Jos 13:23 So was dan die grens van die kinders van Ruben: die Jordaan 

saam met sy gebied; dit was die erfdeel van die kinders van 
Ruben volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe. 
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           24 En Moses het aan die stam van Gad, gegee volgens hulle 
geslagte; 

           25 sodat hulle die grondgebied ontvang het van Jaéser en al die 
stede van Gílead en die helfte van die land van die kinders van 
Ammon, tot by Aroër wat teenoor Rabba lê, 

           26 van Hesbon af tot by Ramat-Mispe en Bétonim; en van 
Mahanáim af tot by die grens van Lídbir; 

           27 en in die dal: Bet-Haram en Bet-Nimra en Sukkot en Safon, 
die oorblyfsel van die koninkryk van Sihon, die koning van 
Hesbon, die Jordaan saam met sy gebied, tot by die uiteinde 
van die Kinéretsee, oorkant die Jordaan na die ooste toe. 

           28 Dit is die erfdeel van die kinders van Gad volgens hulle 
geslagte, die stede met hulle dorpe. 

           29 Verder het Moses aan die halwe stam van Manasse gegee; 
sodat die halwe stam van die kinders van Manasse ontvang het 
volgens hulle geslagte - 

           30 hulle grondgebied was: van Mahanáim af, die hele Basan, die 
hele koninkryk van Og, die koning van Basan, en al die 
Jaïrsdorpe in Basan, sestig stede; 

           31 en die halwe Gílead en Astarot en Edréï, stede van die 
koninkryk van Og in Basan, aan die kinders van Magir, die 
seun van Manasse - aan die helfte van die kinders van Magir 
volgens hulle geslagte. 

           32 Dit is wat Moses as erfenis uitgedeel het in die vlaktes van 
Moab, oos van die Jordaan van Jérigo teen die ooste; 
(Vergelyk gerus die plekke op die betrokke kaart agter in 
meeste Bybels). 

Tydens Nehemia se terugkeer na Israel is die gebied weer in besit geneem.  
Neh 9:22 En U het aan hulle koninkryke en volke gegee en dié volgens 

bepaalde grense verdeel; en hulle het die land van Sihon, ja, 
die land van die koning van Hesbon, en die land van Og, die 
koning van Basan, in besit ge neem. (Vergelyk Jos 13:26-27  - 
bl 9387 & 13:30-31- bl 9387). 
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Hiervolgens kom Rut dus uit Israelitiese grondgebied wat as die landstreek 
Moab bekend gestaan het. 
 
Sou Jahweh gesorg het dat Hy uit 'n Moabitiese bastergeslag kom as Hyself 
die volgende wette neergelê het? 
Deut 23:3 Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die 

HERE kom nie, selfs hulle tiende geslag mag nooit in die 
vergadering van die HERE kom nie; 

I Kon 11:1 En koning Salomo het baie uitlandse vroue liefgehad; en wel 
behalwe die dogter van Farao, Moabitiese, Ammonitiese, 
Edomitiese, Sidoniese, Hetitiese - 

               2 uit die nasies waarvan die HERE aan die kinders van Israel 
gesê het: Julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie 
met julle meng nie, hulle sal voorwaar julle hart verlei agter 
hulle gode aan - Salomo het hulle met liefde aangehang. 

Esra 9:1 ...Die volk van Israel en die priesters en die Leviete het hulle 
nie afgesonder van die volke van die lande, wat hulle gruwels 
betref nie, naamlik van die Kanaäniete, Hetiete, Feresiete, 
Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenare en Amoriete. 

           2 Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir hul 
seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke 
van die lande vermeng het; ... (Sien ook Deut 23:2 - bl 8883). 

Neh 13:1 ...dat geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die 
vergadering van God mag kom nie, 

Met dié wette in gedagte, asook die lossingsreg wat Boas op Rut toegepas het 
(Rut 4:3-10; sien ook VERLOSSING - bl 1211) en dat sy uit Israelitiese 
grondgebied gekom het, kon Rut net 'n Israeliet gewees het. 'n Professor in die 
teologie wat sewe jaar voltyds studeer het, nagraadse studies voltooi het en 
jare in die bediening as 'n “leraar” van 'n gemeente was, behoort van beter te 
weet as om gemengde huwelike vanuit Rut te regverdig22. Prof Janson se 
stellings oor Moses, Ragab en Rut is waarskynlik verskoonbaar, maar oor die 
baster het hy die waarheid omseil en 'n valse voorstelling van die woord 
“mamzer” gegee. 



 
 

 

95

 
 
Naaste 
 
Die begrip naaste word deur die kerk ongekwalifiseerd gebruik om jou 
medemens, ongeag ras, kleur en kultuur, aan te dui. Kan die begrip wel so wyd 
verstaan word, veral in die lig daarvan dat die vyande van God gehaat moet 
word? (Ps 139:21-22 - bl 10598). 
 
In die gelykenis van die barmhartige Samaritaan (Luk 10:25-37) verduidelik 
Jahshua die begrip naaste. Die Samaritaan het 'n beroofde man gehelp, waar 'n 
Leviet en 'n priester dit nie gedoen het nie. Jahshua vra dan die vraag aan die 
wetgeleerde wie van die drie die beroofde man se naaste was. (Met ander 
woorde al drie was nie sy naaste nie). Na aanleiding van sy antwoord dat die 
Samaritaan die beroofde man se naaste is, sê Jahshua nie vir die wetgeleerde 
dat hy verkeerd is nie, maar sê slegs: Gaan en doen jy net so (Luk 10:37). 
Dus, indien 'n persoon jou naaste is, soos die woord in die Bybel beteken, 
moet jy barmhartigheid aan hom bewys. 
 
Die begrip naaste word dan ook elders in die Bybel gekwalifiseer. 
Lev 19:16 Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote 

rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree 
nie. ... 

            17 Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste 
vrymoedig berispe, ... 

            18 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders  
van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos 
jouself. ... 

Jer 19:9 En Ek sal hulle die vlees van hulle seuns en die vlees van hulle 
dogters laat eet, en hulle sal elkeen die vlees van sy naaste 
eet,... 

Hand 7:26 ...Manne, julle is broers; waarom doen julle mekaar onreg 
aan? 
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             27 Maar hy wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom 
afgestoot ... 

Jou broer, jou volksgenoot, die kinders van jou volk, jou seuns en jou dogters 
is daarom jou naaste. Twee woorde in die Hebreeus word vir naaste gebruik, 
naamlik “rêa” of “rêya” (Lev 19:18) en ook “âmîyth” (Lev 19:17). Dit beteken 
onderskeidelik “an associate (more or less close)” en “to associate; 
companionship; a comrade or kindred man”1. Die Grieks vir naaste (“plēsiŏn”) 
beteken “a neighbor i.e. fellow (as man, countryman)”1. (Dit is opvallend hoe 
baie terminologie van die Bybel na bloedverwantskap verwys!) Dit is gevolglik 
duidelik dat jou naaste jou mede-Israeliet is en verwys nie na ander rasse met 
die verste verwantskap nie. 
 
  
Ander Gevalle 
 
Ander gevalle wat aangegryp word om 'n gelykheidsevangelie te verkondig, is 
die van koning Hiram van Tirus (I Kon 5 & II Kron 2:11-14), Jona wat die 
Nineviërs bekeer het, die Edomiet en Egiptenaar wat jou broer is (Deut 23:7-
8), Egipte en Assirië wat Jahweh se volk en maaksel is (Jes 19:25), die 
Kananese vrou (Matt 15:21-28 & Mark 7:24-30), die Samaritaanse vrou (Joh 
4:1-30) en die Ethiopiese man (Hand 8:26-40). 
 
Net soos Josef, Moses en Daniël heersers (konings) vir ander volke was, was 
Hiram koning van Tirus. Hiram was egter ook 'n Israeliet, want Hy was die 
seun van 'n weduweevrou uit die stam van Naftali (I Kon 7:14). Daar word op 
verskeie plekke in die Bybel na ‘n persoon verwys in terme van die landstreek 
waar hy woonagtig of afkomstig is, sonder om sy genetiese herkoms of sy 
volks-identiteit te meld. (Die gebruik is vandag nog algemeen). So was Moses 
'n Israeliet na wie as 'n Egiptenaar verwys is (Ex 2:19). Dieselfde het ook in 
Rut (bl 9286), die Samritaanse vrou (Joh 4 – bl 4139) en die Ethiopiese man 
(Hand 8 – bl 4442) se gevalle gegeld.  
 
Jona het so ook na Israeliete in ballingskap in Ninevé gegaan. Ninevé was 'n 
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ontsaglike groot stad, drie dagreise te voet (Jona 3:3). As Ninevé, met sulke 
afmetings, met 'n stad soos Pretoria of Johannesburg vergelyk word, was 120 
000 mense (Jona 4:11) beslis net 'n fraksie van die bevolking. Hierdie 120 000 
mense wat die onderskeid tussen hulle regter- en hulle linkerhand nie weet nie 
(Jona 4:11), was waarskynlik slegs die bannelinge (vervreemde Israeliete?) in 
die stad. Uit die Deutro-Kanonieke boek van Tobias5 kom dit wel na vore. Die 
vervolgings van Israeliete in Ninevé en vermanings van Tobias aan sy seun om 
met 'n vrou uit sy eie stam te trou, asook om uit Ninevé pad te gee weens Jona 
se profesie oor die vernietiging van die stad, word onder andere beskryf. 
 
Deut 23:7-8a bots lynreg met verskeie ander tekste onder andere die volgende: 
Ex 11:7 ...dat julle kan weet dat die HERE 'n onderskeid maak tussen 

die Egiptenaars en die Israeliete. (Sien ook Eség 29-32). 
Joël 3:19 Egipte sal ‘n woesteny word, en Edom ‘n woeste wildernis 

wees, weens die geweld wat hulle die kinders van Juda aange-
doen het, dat hulle onskuldige bloed in hul land vergiet het. 

Mal 1:4 ...Die volk (Edom) waarop die HERE vertoornd is tot in 
ewigheid! (Sien ook Eség 25:12-14 - bl 2625, Eség 35:15 - bl 
2625 & Eség 36:5 - bl 2725, Eség 35:1-14 & Obad 1). 

Hiervolgens, asook volgens die res van die Skrif, kan gevra word of Deut 
23:7-8 nie 'n byvoegsel is nie? Die doel van so 'n byvoegsel kon waarskynlik 
gewees het om die integrasie van die Edomiete in Juda (135-105 V.C. - sien  bl 
2220) te regverdig, net soos wat Deut 23:2 (sien bl 8883) in die nuwe vertaling 
van die Afrikaanse Bybel verander is om die afgelope byna vier dekades se 
politieke ontwikkeling in Suid-Afrika te regverdig. Voorts is die derde geslag 
van Deut 23:8 in elk geval nie bepaalbaar nie, want vanaf watter geslag begin 
                                                

aDie Edomiet moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want hy is jou broer; die 
Egiptenaar moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want jy was 'n vreemdeling in 
sy land. Kinders wat vir hulle in die derde geslag gebore word, mag in die 
vergadering van die HERE kom. 
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die telling? Indien die derde geslag op vermenging dui, bots dit weer met Deut 
23:2 en wat is die logika om die eerste en tweede geslag uit te hou? 
 
Jes 19:25a bots ook met die res van die Skrif, want slegs Israel is Jahweh se 
volk en maaksel. 
Ps 135:12 en hulle land as erfdeel gegee het, as erfdeel aan Israel, sy 

volk. (Sien ook UITVERKIESING - bl 65). 
Jes 43:1 Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou 

Formeerder, o Israel: ... (Sien ook Jes 43:15 - bl 4038, Jes 
44:2 - bl 1816, Jes 44:21 - bl 2826, Jes 44:24 - bl 1312 & Jes 
45:11 - bl 87). 

In die lig hiervan en ook die res van die Bybel, moet Jes 19:25 eerder lees: 
“...my volk in Egipte en my maaksel in Assirië ...” “The International Critical 
Commentary”15 bevestig die vertolking en gee dit weer as “Blessed is my 
people which is in Egypt, and which is in Assyria and the land, my inheritance, 
Israel.” Volgens dieselfde naslaan bron gee die Targum (“The Jewish Aramaic 
Version”) die teks as 'n parafrase soos volg weer: “Blessed is my people whom 
I brought out of Egypt, whom because they sinned before me I exiled to 
Assyria; but when they repented they were called my people and my 
inheritance, Israel.” Jesaja profeteer hier buitendien in terme van 'n sinnebeeld, 
soos hy kort na hierdie teks wel verklaar. 
Jes 20:3 Daarop het die HERE gesê: Soos my kneg Jesaja naak en 

kaalvoet geloop het, drie jaar lank, as teken en sinnebeeld 
met betrekking tot Egipte en Kus, 

 
Die Kananese vrou (Matt 15 & Mark 7 - bl 4239), die Samaritaanse vrou (Joh 
4 - bl 4139) en die Ethiopiese man (Hand 8 - bl 4442) is reeds behandel. Die 
laas-genoemde twee gevalle dui op Israeliete (sien ook tweede paragraaf onder 
Ander Gevalle - bl 9690), waar eersgenoemde in teenstelling met wat 
algemeen aanvaar word, nie op bekering en barmhartigheidsdienste vir alle 
                                                

a...Geseënd is my volk Egipte en my maaksel Assirië en my erfdeel Israel! 
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nasies dui nie. 
 

************ 
 
Met al die gevalle word vanuit kerklike kringe gepoog om die volk met die leer 
van Bileam te verlei. Deur hierdie eerste stap van heiligmaking, naamlik die 
afsondering van Israel as volk, nie na te kom nie, is alle ander vorms van 
heiligmaking sinloos en waardeloos. Elke protestantse kerk kan homself gerus 
afvra of hy nie ook soos die Roomse kerk, deel het aan die vernietiging van 
Israel (die bruid) deur middel van integrasie nie. Hierdeur word met die Satan 
meegewerk om die wederkoms te verhoed. 
Jes 3:12 ...o My volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad 

moes wees, het hulle tot 'n dwaalweg gemaak. 
 
 

BELYDENIS 
 
Die kerk bely vandag dat apartheid (sien HEILIGMAKING - bl 7369) die 
volk se groot sonde is. Wat sê die Skrif egter? 
Lev 11:45 Want Ek is die HERE wat jou uit Egipteland laat optrek het 

om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat 
Ek heilig is. 

Daar was 'n hoë peil van sedelikheid en moraliteit in die sameleweing toe 
hierdie volk die apartheidswette gehandhaaf het. Wedersydse respek het 
teenoor mense bestaan wat selfs oor rassegrense gestrek het, want 'n mens se 
woord is as sy eer beskou. Dit is egter opvallend dat saam met die afskaffing 
van die “diskriminerende” wette, 'n verval op alle terreine van die volkslewe 
ingetree het. Sabbatsontheiliging, wetteloosheid, wanorde, bedrog, openbare 
geweld, moord, roof, diefstal, plundery, verkragting, hoerery, pornografie, 
dobbellary, leuens en distansiëring van jou volk (verraad) of assosiasie met die 
vyand, is algemeen en aanvaarbaar. 
 
Daar moet besef word dat die verval op die sedelike terrein saam met die 
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slagspreuk van “vryheid, gelykheid en broederskap” gaan (sien ook Die leer 
van Bileam - bl 8479). Dit begin met die gelykheidsdogma van geen verskil 
tussen indiwidue nie en brei dan uit na ander terreine van geen verskille tussen 
man en vrou, ouer en kind, tussen die rasse en selfs ook tussen die mens en 
Jahweh nie. Saam hiermee gaan die gelyke regte en die indiwiduele regte. 
(Deur die uitverkiesing is daar net pligte en geen regte nie, want Jahweh kies 
uit en nie die mens nie). Hieruit volg die sogenaamde bevryding van die 
indiwidu waar alles as ‘n reg opge-eis word. “Dit is my reg om te trou met wie 
en wanneer ek wil, dit is my reg om te skei, dit is my reg om aan te trek soos 
ek wil, dit is my reg om te dobbel, dit is my reg om met my lewe te maak soos 
ek wil en ja selfs seksuele voorkeur en oriëntasie is ‘n reg.” Die gesagstrukture 
stort as gevolg hiervan in duie en die verval tree in. Hierdie sedelike verval 
(bevryding) en die afskaffing van die sogenaamde diskriminerende wette 
(gelykmaking) loop saam. Die uit einde is die wêreldse broederskap van alle 
nasies en godsdienste waardeur die vernietiging van Jahweh se gesags- en 
skeppingsorde beoog word. Soos in Nehemia se tyd behoort die volk (let wel 
Israel) weer tot belydenis van dié sondes en 'n terugkeer na die wet van Jahweh 
opgeroep te word. 
Neh 1:6 ...terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons 

teen U gedoen het; ook ek en my familie het gesondig. 
Neh 1:7 Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het gebooie 

en insettinge en verordeninge wat U aan Moses, u kneg, beveel 
het, nie gehou nie. 

Die meeste wat die kerk voorheen gedoen het, was om sy kommer uit te 
gespreek het.Vandag onderskryf die kerk die akte van menseregte en dìt is tans 
die maatstaf en nie die Bybel nie, waar volgens moraliteit bepaal word. 
 
Op alle terreine doen die kerk aan die verval mee, hetsy daadwerklik, passief of 
stilswyend. Op die politieke terrein is kommunisme nie meer so sleg 
(krimineel) nie. Kommuniste het nou Marksiste geword wat 'n soort 
onskadelike, teoreties-akademiese ideologie in teenstelling met kommunisme 
voorstel. Selfs voor die magsoorname in 1994 was slegs die geweldsaspek van 
die ANC gekritiseer. Gesprekke is deur 'n klompie safarigangers (waaronder 'n 
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N.G. teoloog was) met aartskommuniste soos Oliver Tambo gevoer. Die 
vrylating van kommuniste en die ontbanning van die Kommunistiese Party is 
deur die kerke geprys. Daar is selfs sover gegaan om die destydse leier van die 
die Kommunistiese Party, Joe Slovo, die Stellenboschse N.G. gemeente vanaf 
die preekstoel te laat toe spreek. Beide Mandela en Mbeki het ook al die 
Algemene Sinodes van die N.G. Kerk toegespreek. Hierdie twee 
onderdrukkers van die Afrikanervolk verteenwoordig alles wat lynreg teen die 
Bybel is, maar die N.G. sinodes sing hulle Ps 134:4 toe. 
 
Op die kerklike terrein maak N.G. teoloë die verskille tussen Rooms-katoliek 
(die groot hoer van Babilon? - Open 17) en Protestant as onbelangrik af. ‘n 
Vorige moderator (prof Johan Heyns) van die Algemene Sinode kon dus die 
pous besoek, voor hom buig en hom op sy ring soen. So word verskille tussen 
die Christendom en Moslems, Hindoes of ander heidene ook oor die hoof 
gesien, want almal aanbid mos god en is deel van dieselfde liggaam en bruid! 
Indien ‘n persoon egter nie sy pêrels (evangelie) vir die varke (nie-Israeliete) 
wil gooi nie, sal die kerk hom aankla. 
 
Op die kulturele terrein word die afstootlikste sataniese musiek aan die volk as 
kuns opgedis. In die 1960's het die SAUK geweier om die Beatles se musiek 
uit te saai op grond van hulle uitsprake oor Jahshua. Niemand sal vandag 
ontken dat die Beatles se musiek hansmak is in vergelyking met dit wat vandag 
uitgesaai word. Dit is die einste SAUK wat die soort “kunstenaars” later as 
helde opgedis het en die N.G. Kerk se Suid-Transvaalse Sinode van 1989 word 
ontsteld as daar teen die musiek gewaarsku word. Verder het Geloftedag en 
die volkslied alreeds gedurende die 1980's 'n verleentheid geword. Dit het 
begin by 'n bevraagtekening, 'n afwatering of 'n vergeesteliking hiervan en later 
is die afskaffing daarvan vanuit kerklike kringe bepleit. Sodoende vier die kerk 
vandag versoeningsdag wat niks met die Goddelike gelofte van 1838 te make 
het nie. 
 
Al waaroor die N.G. Kerk in 1990 te Rustenburg en gedurende 1989 te 
Vereeniging 'n oproep doen, is oor 'n belydenis en boetedoening van 
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heiligmaking (apartheid). In teenstelling hiermee het Nehemia soos volg 
belydenis gedoen: 
Neh 9:2 En die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al 

die uitlanders, en hulle het gaan staan en belydenis gedoen 
van hulle sondes en die ongeregtighede van hulle vaders. 

Nehemia doen oor hulle sondes (vermenging) belydenis, maar die kerk 
veroordeel apartheid! Indien ‘n persoon in die dobbelsale en hoerneste van Sun 
City lê, sal die kerk egter nie optree nie. Die volk ontheilig hom op alle 
terreine, maar op die terrein waar hy wel heilig was, moet die volk nou ook 
ontheilig word en belydenis en boete van die sogenaamde sonde doen. Eségiël 
verwys hierna as gruwels. 
Eség 44:6 En sê aan die wederstrewiges, aan die huis van Israel: So 

spreek die Here HERE: Laat dit genoeg wees met al julle 
gruwels, o huis van Israel! 

              7 Omdat julle uitlanders ingebring het, onbenedenes van vlees, 
om in my heiligdom te wees, om dit, my huis, te ontheilig; 

Deur hierdie belydenis van die kerk oor apartheid as sonde, word Jahweh as 
die God van Israel ontken en saam hiermee die uitverkiesing van Israel as 
heilige volk. Hierdeur word Jahweh se Naam ook ontheilig. 
Eség 36:20 En toe hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het, het 

hulle my heilige Naam ontheilig deurdat van hulle gesê is: 
Hierdie mense is die volk van die HERE, en hulle moes uit sy 
land uittrek. 

 
Ten laaste word die vraag dus gestel: Wie bely die kerk, die God van Israel of 
die god van die wêreld? 
I Joh 4:2 Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat 

Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; 
            3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom 

het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris 
waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die 
wêreld. 

Hierdie vlees (I Joh 4:2) kan op bloedverwantskap dui1 (sien ook II Joh 1:7 - 
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bl 2422). Hiervolgens kan slegs 'n persoon wat van Israelitiese afkoms is en sy 
Israel-identiteit besef, bely dat Jahshua in bloedverwante vlees gekom het. Die 
Jode bely in elk geval nie dat Jahshua in die vlees gekom het nie. Hierteenoor 
bely die kerk weer dat Hy in Joodse vlees gekom het en ontken daardeur dat 
Jahshua van hulle (kerk) vlees is. 

 
 

LIEFDE, VERSOENING EN VREDE 
 
Die kerk se slagspreuk vandag is vrede en liefde. Die klem val op die tweede 
gebod en die begrip “naaste” se betekenis is verdraai om selfs die verste in te 
sluit. Die liefde word horisontaal gerig en 'n familiêre benadering in die 
godsdiensbeoefening vind plaas waar die mens die vrede- en saligmaker word. 
Hierdie liefde wat die kerk verkondig, het tot 'n humanistiese benadering van 
die Skrif aanleiding gegee. Die vrees vir Jahweh, en ook die besef dat Hy 'n 
jaloerse God is, gaan hiermee verlore. 
Ex 20:5 ...want Ek, die HERE jou God, is 'n jaloerse God wat die mis-

daad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en 
die vierde geslag van die wat My haat; 

          6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My 
liefhet en my gebooie onderhou. 

Die Bybel verkondig derhalwe net een soort liefde, naamlik om Jahweh te 
vrees en gehoorsaamheid aan Sy gebooie, insettinge en verordeninge. 
Deut 6:2 dat jy die HERE jou God kan vrees om al sy insettinge en sy 

gebooie wat ek jou beveel, te hou - jy en jou kind en jou 
kinds-kind al die dae van jou lewe; en dat jou dae verleng kan 
word. 

Deut 11:22 Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou wat ek julle 
beveel, om dit te doen deur die HERE julle God lief te hê, in 
al sy weë te wandel en Hom aan te hang, 

Deut 13:3 ...want die HERE julle God beproef julle om te weet of julle 
werklik die HERE julle God liefhet met julle hele hart en met 
julle hele siel. 
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              4 Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en sy 
gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom 
aanhang. 

Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie. 
Joh 14:21 Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; 

en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom 
liefhê en My aan hom openbaar. 

Joh 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net 
soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. 

I Joh 5:2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: 
wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. 

            3 Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en 
sy gebooie is nie swaar nie. 

 
Dit word voorts uit die oog verloor dat die liefdesgebod, as ook al die ander 
gebooie (sien bl 109102), net vir Israel gegee is. 
Deut 6:4 Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE. 
            5 Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en 

met jou hele siel en met al jou krag.  
Mark 12:29 En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: 

Hoor, Israel, die Here, onse God, is 'n enige Here; 
              30 en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou 

hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die 
eerste gebod. 

              31 En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste (nie 
verste nie) liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter 
as dié nie. 

Uit die Hebreeuse grondteks kan Lev 19:18 (...jy moet jou naaste liefhê soos 
jouself. ...) ook lees dat jy jou naaste soos jouself (met ander woorde jou 
volk), moet liefhê16. Die Bybel gee egter geen opdrag dat 'n persoon homself 
moet liefhê nie. Inteendeel, en in ag genome dat die eerste en die tweede gebod 
gelykstaande is, moet Jahshua meer word en ek minder (Joh 3:30). Verder 
verwys die Bybelse begrip van naaste na bloedverwantskap binne die volk (sien 
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kwalifisering van naaste - bl 9589). Liefde vir jouself is dus nie ter sprake met 
die eerste twee gebooie nie, want die indiwidu is ondergeskik aan Jahweh en 
die volk (Israel). So byvoorbeeld kan die indiwidu nie sy lewe vir homself 
opoffer om sy eie lewe te red nie, maar kan dit wel doen om sy 
naaste/volksgenote se lewe te red. Soortgelyk kan die indiwidu dan ook sy 
lewe vir Jahweh aflê in situasies wat dit mag vereis, soos in Daniël se vriende 
(Dan 3) en Stéfanus (Hand 6) se gevalle. Hierdie voorbeelde getuig van 'n 
liefde groter as die vir jouself. Die eerste en tweede gebod verwys daarom 
slegs na liefde vir Jahweh en Israel. 
 
Jahweh is nie net 'n God van liefde nie, want saam met liefde gaan haat. 
Mal 1:2 Ek het julle liefgehad, sê die HERE. Nogtans vra julle: Waarin 

het U ons liefgehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? 
spreek die HERE. Tog het Ek Jakob liefgehad, 

          3 maar Esau het Ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak 
en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee. 

Haat vir Jahweh se vyande en die slegte is gevolglik 'n vorm van liefdes-
betuiging aan Hom. 
Ps 139:21 HERE, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en 'n afsku hê van 

die wat teen U opstaan nie? 
            22 Ek haat hulle met 'n volkome haat; vyande is hulle vir my! 
Spr 8:13 Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is; hoogmoed 

en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat 
ek. 

Amos 5:15 Julle moet haat wat sleg is en liefhê wat goed is, en handhaaf 
die reg in die poort - miskien sal die HERE, die God van die 
leërskare, Hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef. 

Die vyande van Jahweh is egter ook die vyande van Israel. 
Ps 83:3 Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof 

op. 
          4 Teen u volk smee hulle listig 'n plan en hou onder mekaar 

raad teen u verborgenes. 
          5 Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk 
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meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink 
word nie. 

Die vyande van Israel, en dus ook van Jahweh, kan daarom nie die vyande 
wees wat 'n persoon volgens Matt 5:44 moet liefhê nie. Hierdie vyande verwys 
na persoonlike vyande (broedertwis) of waar Israelnasies teen mekaar oorlog 
voer. Daar is derhalwe nie sprake van 'n grenslose vrede en liefde nie.  
 
Die kreet vanuit die kerk is dat solank alles en almal, ongeag ras, taal, kultuur, 
kleur of selfs geloof (dus Jahweh se vyande!), mekaar net liefhet, sal daar 
vrede op aarde wees. Jeremia en Paulus waarsku juis teen hierdie verkondiging 
van vrede. 
Jer 23:16 So sê die HERE van die leërskare: Luister nie na die woorde 

van die profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle 
met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig 
hulle, nie uit die mond van die HERE nie. 

           17 Hulle sê gedurig aan my veragters: Die HERE het gespreek: 
Julle sal vrede hê; en aan elkeen wat wandel in die verharding 
van sy hart, sê hulle: Geen onheil sal oor julle kom nie. 

I Thes 5:3 Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid - dan oorval 'n 
skielike verderf hulle soos die barendsnood 'n swanger vrou, 
en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. (Sien ook Jer 6:14 - bl 3). 

Daar kan in elk geval nie sprake van vrede wees solank die Satan en sy 
nageslag los rondloop nie. Jahshua verklaar daarom: 
Matt 10:34 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring 

nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. 
Alhoewel Jahshua 'n vrederyk gaan bewerkstellig, sal dit nie sonder vergelding 
en die afdwing van orde geskied nie. 
Open 19:15 En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies 

daarmee te slaan; en Hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en 
Hy trap die parskuip van die wyn van grimmigheid en van die 
toorn van God, die Almagtige. (Sien ook Ex 20:5 - bl 10396, 
Deut 32:43 - bl 7671, Jes 35:4 - bl 7671 & Nah 1:2 - bl 8681). 
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Geloftedag, wat oor die eer van Jahweh handel, is in ‘n versoeningsdag 
omskep om te same met die “Waarheids- & Versoenings”-kommissie, 
mensgerigte vrede en “naaste”-liefde (versteliefde) deur rassevermenging te 
bewerkstellig. In plaas hiervan behoort Israel afgesonder te word om dié met 
sy God te kan versoen. Net soos uitverkiesing, bewerkstellig die mens nie 
versoening of vrede nie, want slegs Jahshua kies uit, versoen en maak vrede. 
Joh 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en 

aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat 
wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan 
gee. 

Hebr 2:17 Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, 
sodat Hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in 
die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van 
die volk te versoen. (Sien ook Num 25:13 - bl 8680 & Deut 
32:43 - bl 7671). 

Ps 125:5 Maar die wat langs krom paaie wegdraai, sal die HERE laat 
vergaan saam met die werkers van ongeregtigheid. Vrede oor 
Israel! 

 
Jahweh se liefde, versoening en vrede het gevoglik net betrekking op die volk 
wat Hy uitgekies het. Op sy beurt moet Israel se liefde vertikaal gerig wees om 
Jahweh te vrees en om Hom volgens Sy wette te dien. 
I Sam 15:22 ...Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in 

gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om 
gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer; om te luister, beter 
as die vet van ramme. 

                23 Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en 
eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. ... 

Gehoorsaamheid (liefdesopenbaring) aan Jahweh se wette, soos die toepassing 
van apartheid, is beter as offergawes soos vrede- en versoeningsveldtogte 
waaraan Kaänaniet, Moabiet en Ideumiet deelneem. Die vraag word gestel: 
Waar kom die kerk aan hierdie liefde-oor-alle-grense-evangelie? In Babilon?  
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ONDERHOUDING VAN DIE WET 

 
Die betekenis van die uitverkiesing van Israel lê daarin om as diensvolk van 
Jahweh, erediens aan Hom te verrig en nie 'n walglike humanistiese “naaste-
diens” nie. Erediens geskied elke dag en is nie die uur in die kerk op Sondae 
nie. Hierdie diens moet ordelik volgens Sy wette geskied. Al Jahweh se wette 
is in die Ou Testament opgeteken en het nie met Sy kruisiging tot niet gegaan 
nie. Net so geld die wette ten opsigte van afsondering, sedes, die huwelik, 
gesondheid, ekonomie, natuurbewaring, landbou, landsadministrasie 
ensovoorts nog steeds. (Sekere tekens, die sogenaamde seremoniële wette, is 
wel vervul - sien bl 3533, eerte paragraaf). 
 
Hierdie wette was of is ook nie “'n stuk ritualisme” nie, soos wat beweer is 
deur dieselfde prof Janson wat Jahshua as 'n baster voorstel (sien Die 
Verleiers - bl 8681). Volgens hom is die sabbat en die eet van varkvleis net 
skadu's van Jahshua23 & 24. Nou dat Hy gekom het, het ons nie meer Sy skadu's 
nodig nie, aldus hierdie hoogleraar van die N.G. Kerk. Sondag na Sondag 
word (is) Ex 20:8 in die kerk egter voorgelees, naamlik: Gedenk die 
sabbatdag, dat jy dit heilig ... (net die liefdesgebod word egter deesdae mos 
voorgelees). Volgens die argument is die ander nege gebooie dus ook skadu's 
van Jahshua. Verder is baie van die voedselwette suiwer gesondheidswette wat 
niks met 'n ritueel te make het nie. Wat sê Jahshua egter self? 
Matt 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te 

ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te 
vervul. 

            18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel of die aarde 
verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit 
verbygaan totdat alles gebeur het nie. 

Matt 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop 
hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel 
het. 
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I Joh 2:3 En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie 
bewaar. 

            4 Hy wat sê: Ek ken Hom - en sy gebooie nie bewaar nie - is 'n 
leuenaar en in hom is die waarheid nie. 

II Joh 1:6 En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is 
die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle 
daarin moet wandel. (Sien ook Joh 14:15 - bl 10497, Joh 
14:21 - bl 10497, Joh 15:10 - bl 10497 & I Joh 5:2-3 - bl 
10497). 

 
Opdragte aan Israel (nie Malawi of Edom nie!) oor die instandhouding van 
Jahweh se wette is duidelik. 
Num 36:13 Dit is die gebooie en die verordeninge wat die HERE deur die 

diens van Moses die kinders van Israel beveel het, in die 
vlaktes van Moab by die Jordaan van Jérigo. 

Deut 5:1 En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê: Hoor, 
Israel, die insettinge en verordeninge wat ek vandag voor julle 
ore uitspreek; julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. 

Deut 6:3 Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, ... 
Deut 26:16 Vandag beveel die HERE jou God jou om hierdie insettinge en 

verordeninge na te kom; onderhou dan en doen dit met jou 
hele hart en met jou hele siel. 

Deut 27:1 En Moses het saam met die oudstes van Israel aan die volk 
bevel gegee en gesê: Onderhou al die gebooie wat ek julle 
vandag beveel. 

Deut 27:9 Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel 
toegespreek en gesê: Wees stil en luister, o Israel! Vandag het 
jy die volk van die HERE geword. 

             10 Daarom moet jy na die stem van die HERE jou God luister en 
sy gebooie en sy insettinge volbring wat ek jou vandag beveel. 
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Deut 33:10 Hulle sal Jakob u verordeninge leer en Israel u wet; ... (Sien 
ook Deut 26:17-18 - bl 1514, Deut 33:4 - bl 4947, Ps 78:5-7 - 
bl 5552 & Ps 147:19-20 - bl 4946). 

Die volk moet hom egter bekeer en sorg dat die wette gehou word. 
Deut 27:26 Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit 

te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen. 
 
Alleen wanneer die volk weer die wette in stand hou, soos veral in Rigters 
gesien word, kan die volk weer die beloofde seëninge ontvang. 
Deut 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om 

sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, 
dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die 
nasies van die aarde. 

Deut 28:2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy 
luister na die stem van die HERE jou God. 

              3 Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die 
veld. 

              4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van 
jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en 
die aanteel van jou kleinvee. 

              5 Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel. 
              6 Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by 

jou uitgang. 
              7 Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor 

jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 
sewe paaie voor jou uitvlug. 

              8 Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles 
waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat 
die HERE jou God jou sal gee. 

              9 Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy 
jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God 
hou en in sy weë wandel. 

              10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die 
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HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sál vir jou vrees. 
              11 En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug 

van jou liggaam en in die vrug van jou vee en die vrugte van 
jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met 'n eed 
beloof het om aan jou te gee. 

              12 Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak 
om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die 
werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, 
maar self nie hoef te leen nie. 

              13 En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy 
sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die 
gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om 
te hou en te doen, 

              14 en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle 
vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te 
dien nie. 

 
Die teendeel gebeur wanneer die volk nie die wette onderhou nie. Die straf en 
die vervloekinge tree dan in soos ook in Deut 28 weergegee word. 
Deut 28:15 Maar as jy nie luister na die stem van die HERE jou God, 

om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek 
jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom 
en jou inhaal. 

              16 Vervloek sal jy wees in die stad en vervloek sal jy wees in die 
veld. 

              17 Vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskottel. 
              18 Vervloek sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van 

jou land, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou 
kleinvee. 

              19 Vervloek sal jy wees by jou ingang, en vervloek sal jy wees by 
jou uitgang. 

              20 Die HERE sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring 
en die bedreiging in alles waar jy jou hand aan slaan, wat jy 
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moet doen; totdat jy verdelg is en totdat jy gou tot niet gaan 
vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy My verlaat 
het. 

              21 Die HERE sal maak dat die pes jou aankleef totdat Hy jou 
vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te 
neem. 

              22 Die HERE sal jou swaar tref met tering en koors en vurige 
koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou; 
en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom. 

              23 En jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper, en die aarde wat 
onder jou is, yster wees. 

              24 Die HERE sal die reën van jou land poeier en stof maak; van 
die hemel sal dit afkom totdat jy verdelg is. 

              25 Die HERE sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word; op 
een pad sal jy teen hom uittrek en op sewe paaie sal jy voor 
hom uitvlug; en jy sal 'n skrikbeeld vir al die koninkryke op die 
aarde word. 

Deut 28:26 En jou lyke sal as voedsel dien vir al die voëls van die hemel 
en vir die diere van die aarde sonder dat iemand hulle skrik 
maak. 

              27 Die HERE sal jou swaar tref met swere van Egipte en met 
geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie kan gesond word 
nie. 

              28 Die HERE sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en 
sinsverwarring, 

              29 sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde in die 
donker rondtas, en in jou weë sal jy geen voorspoed hê nie; 
maar jy sal altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat 
daar 'n helper is. 

              30 Jy sal jou met 'n vrou verloof, maar 'n ander man sal haar 
skend; 'n huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie; 'n 
wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie. 

              31 Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal daarvan nie eet 
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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. 

              33 Die vrugte van jou land en al jou werk sal 'n volk eet wat jy nie 
ken nie; en jy sal altyddeur net verdruk en hard behandel 
word. 

              34 En jy sal kranksinnig wees vanweë die gesig van jou oë wat jy 
sal sien. 

              35 Die HERE sal jou tref met bose swere aan die knieë en aan die 
bene - waarvan jy nie gesond kan word nie - van jou voetsool 
tot jou skedel. 

              36 Die HERE sal jou en jou koning wat jy oor jou sal aanstel, na 
'n nasie laat gaan wat jy en jou vaders nie geken het nie; en 
daar sal julle ander gode, hout en klip, dien. 

              37 En jy sal 'n voorwerp van verbasing, 'n spreekwoord en 'n spot 
wees onder al die volke waarheen die HERE jou sal wegvoer. 

Deut 28:38 Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel; want 
die sprinkaan sal dit afeet. 

              39 Wingerde sal jy plant en bewerk, maar geen wyn drink of 
wegbêre nie; want die wurm sal dit opeet. 

              40 Olyfbome sal jy hê in jou hele grondgebied, maar jy sal jou 
nie met olie salf nie; want jou olywe sal afval. 

              41 Seuns en dogters sal jy verwek, maar hulle sal vir jou nie wees 
nie; want hulle sal in gevangenskap gaan. 

              42 Al jou bome en die vrugte van jou land sal die sprinkaan in 
besit neem. 

              43 Die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou 
opklim; en jy sal laer en laer afsak. 

              44 Hy sal aan jou leen, maar jy sal aan hom nie leen nie; hy sal 
die kop en jy die stert wees. 
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              45 En al hierdie vloeke sal oor jou kom en jou agtervolg en jou 
inhaal totdat jy verdelg is, omdat jy nie geluister het na die 
stem van die HERE jou God om sy gebooie en sy insettinge 
wat Hy jou beveel het, te hou nie; 

              46 en hulle sal by jou 'n teken en 'n wonder wees, en by jou 
nageslag tot in ewigheid. 

              47 Omdat jy die HERE jou God nie met vreugde en vrolikheid 
van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, 

              48 sal jy jou vyand wat die HERE teen jou sal stuur, dien in 
honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles; en 
hy sal 'n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou verdelg het. 

              49 Die HERE sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde 
van die aarde af, soos 'n arend vlieg - 'n nasie wie se taal jy 
nie verstaan nie, 

              50 'n nasie hard van aangesig, wat 'n grysaard nie ontsien en vir 
'n seun geen genade het nie. 

              51 En hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land 
opeet totdat jy verdelg is; wat vir jou geen koring, mos of olie, 
aanteel van jou beeste of aanteel van jou kleinvee sal laat 
oorbly totdat hulle jou tot niet gemaak het nie. 

              52 En hulle sal jou in benoudheid bring in al jou poorte totdat 
jou hoë en versterkte mure val waarop jy in jou hele land 
vertrou het; ja, hulle sal jou in benoudheid bring in al jou 
poorte in jou hele land wat die HERE jou God aan jou gegee 
het. 

Deut 28:53 En jy sal die vrug van jou liggaam eet, die vlees van jou seuns 
en jou dogters wat die HERE jou God jou gegee het, in die 
beleëring en in die benoudheid waarmee jou vyand jou benoud 
maak. 

              54 Die vertroetelde en baie verwénde man by jou - sy oog sal sy 
broer en sy vrou wat hy liefhet, en sy orige kinders wat hy nog 
behou het, skeef aankyk; 

               55 sodat hy aan geeneen van hulle iets sal gee van die vlees van 
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sy kinders wat hy eet nie, omdat daar vir hom niks anders 
oorgelaat is in die beleëring en in die benoudheid waarmee 
jou vyand jou in al jou poorte benoud sal maak nie. 

              56 Die vertroetelde en verwénde vrou by jou wat van verwéndheid 
en weekheid nooit probeer het om haar voetsool op die grond 
neer te sit nie - haar oog sal die man wat sy liefhet en haar 
seun en haar dogter skeef aankyk, 

              57 ook haar nageboorte wat tussen haar voete uitgaan, en haar 
kinders wat sy sal baar; want sy sal dit stilletjies eet by gebrek 
aan alles in die beleëring en in die benoudheid waarmee jou 
vyand jou in al jou poorte benoud sal maak. 

              58 As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in 
hierdie boek geskryf is, om hierdie heerlike en gedugte 
Naam, die HERE jou God, te vrees nie,  

              59 dan sal die HERE oor jou en oor jou nageslag buitengewone 
plae bring, groot en aanhoudende plae, en kwaadaardige en 
aanhoudende siektes; 

              60 en Hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor 
jy bang was, sodat hulle jou aanklewe. 

              61 Ook allerhande siektes en allerhande plae wat in die boek van 
hierdie wet nie geskrywe is nie, dié sal die HERE teen jou laat 
opkom totdat jy verdelg is. 

              62 En julle sal met min mense oorbly, in plaas dat julle gewees 
het soos die sterre van die hemel in menigte, omdat jy nie 
geluister het na die stem van die HERE jou God nie. 

Deut 28:63 En soos die HERE oor julle bly was om aan julle goed te doen 
en julle te vermenigvuldig, so sal die HERE oor julle bly wees 
om julle tot niet te maak en julle te verdelg; en julle sal 
uitgeruk word uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te 
neem. 

              64 En die HERE sal jou verstrooi onder al die volke, van die een 
einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde; en 
daar sal jy ander gode, hout en klip, dien, wat jy en jou vaders 
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nie geken het nie. 
              65 En onder dié nasies sal jy geen rus hê nie, en vir jou voetsool 

sal daar geen rusplek wees nie; maar die HERE sal jou daar 
'n bewende hart gee en smagtende oë en ‘n kwynende siel. 

              66 En jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en 
dag skrik en van jou lewe nie seker wees nie. 

              67 In die môre sal jy sê: Ag, was dit maar aand! En in die aand 
sal jy sê: Ag, was dit maar môre! - vanweë die skrik van jou 
hart wat jou sal aangryp, en vanweë die gesig van jou oë wat 
jy sal sien. 

              68 En die HERE sal jou op skepe na Egipte terugbring, op die 
pad waarvan ek vir jou gesê het: Jy sal dit verder nie meer 
sien nie; en daar sal julle aan jul vyande as slawe en slavinne 
verkoop word, maar daar sal geen koper wees nie. 

Is dit nie wat die afgelope jare grootliks met ons in Suid-Afrika gebeur nie? 
 
Sekere predikante in die kerk stel egter die wet as “Ou Testamenties” voor, 
maar die sinodes en kerkrade swyg! 
Matt 5:19 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek 

en die mense só leer, sal die minste genoem word in die 
koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, 
hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. 

Spr 28:4 Die wat die wet verlaat, hulle prys die goddelose; maar die 
wat die wet onderhou, word vererg oor hulle. 

 
 

REGEER SOOS GOD 
 
Israel beteken regeer soos God1. Hoe regeer die God van Israel? Jahweh gee 
dit in Sy Woord weer. 
 
Nie deur konsensus- of onderhandelingspolitiek te bedryf nie. 
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Matt 5:37 Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, 
is uit die Bose. 

Spr 8:13 ...'n huigelagtige mond haat ek. 
 
Nie deur die herverdeling van rykdom nie. 
Eség 45:9 So sê die Here HERE; Dit is nou genoeg, o vorste van Israel! 

Verwyder geweld en verdrukking, en doen reg en gereg-
tigheid; hou op om my volk uit hulle besittings te verdring, 
spreek die Here HERE. 

 
Nie deur verdrae te sluit nie soos die VN Resolusie 435 wat tot die oorgawe in 
Suidwes-Afrika gelei het en die Kodesa konferensie wat tot die magsoorname 
van 1994 in Suid-Afrika aanleiding gegee het. 
Rig 2:2 maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie 

land maak nie; hulle altare moet julle omgooi. ... 
 
Nie deur grondherverdeling nie. 
Deut 19:14 Jou naaste se grenslyn, deur die voorvaders getrek in jou 

erfdeel wat jy sal erwe in die land wat die HERE jou God jou 
sal gee om dit in besit te neem, mag jy nie verlê nie. 

Spr 22:28 Die ou grenslyne wat jou vaders gemaak het, moet jy nie verlê 
nie. 

 
Nie deur vermenging op terreinne soos sport, strande, teaters, restaurante, 
onderwysinstellings, hospitale, werksplekke, woonbuurtes ensovoorts nie, 
maar deur die handhawing van apartheid. 
Lev 20:26 En julle moet vir My heilig wees, want Ek, die HERE, is 

heilig; en Ek het julle van die volke afgesonder om myne te 
wees. 

I Kon 8:53 Want U het hulle vir U as erfdeel afgesonder uit al die volke 
van die aarde ... 

 
Nie deur die humanistiese kreet van vryheid te verkondig nie. 
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Deut 33:29 Welgeluksalig is jy, o Israel! Wie is soos jy? 'n Volk wat deur 
die HERE verlos is, die skild van jou hulp en wat die swaard 
van jou hoogheid is, sodat jou vyande hulle al kruipend aan 
jou onderwerp; maar jy sal op hulle hoogtes stap. 

 
Nie deur die humanistiese kreet van gelykheid te verkondig nie. 
Deut 26:19 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 volk aan die HERE jou God sal wees soos Hy beloof 
het. 

Matt 13:11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is 
om die verborgenheid van die koninkryk van die hemele te ken, 
maar aan hulle (buite die volk/verbond) is dit nie gegee nie. 
(Sien ook UITVERKIESING - bl 65). 

 
Nie deur die humanistiese kreet van broederskap te verkondig nie. 
Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader, ... 
Joh 10:26 ...want julle is nie my skape nie, .. (Sien ook DIE ONKRUID 

- bl 2019). 
 
Nie deur gesamentelike aanbidding nie. 
Deut 23:2 Geen baster ... 
              3 Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die 

HERE kom nie; ... 
 
Nie deur gemengde huwelike toe te laat nie, maar deur die instelling van wette 
soos die ou ontugwet en die wet op gemengde huwelike. 
Deut 7:3 Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie - jy mag jou dogter 

nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie; 
(Sien ook HEILIGMAKING - bl 7369). 

 
Nie deur die instelling van ‘n nie-Blanke regering nie. 
Deut 17:15 ...uit die midde van jou broers moet jy 'n koning oor jou 
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aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer nie is nie, oor 
jou aanstel nie. 

 
Nie deur die ANC te ontban het nie en ook nie deur Kommuniste vry te gelaat 
het nie. 
Deut 7:2 ...jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig 

wees nie. 
  
Nie deur vir sankies, die buiteland of vir hierdie swartbesettingsowerheid bang 
 te wees nie. 
Deut 20:3 ...Hoor, Israel, julle trek vandag nader om te veg teen julle 

vyande; laat julle hart nie week word nie, wees nie bevrees en 
beangs en word nie verskrik vir hulle nie; 

              4 want dit is die HERE julle God wat saam met julle trek om vir 
julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te 
gee. (Sien ook Deut 28:10 - bl 110103). 

 
Die N.G. Kerk het voorheen al die standpunte ondersteun, maar dit is 
opvallend hoe die kerk deur die geskiedenis altyd soos 'n agterryer die politiek 
van die dag navolg. Weereens, wie verteenwoordig die kerk? 'n 
Onveranderlike Jahweh of die opportunistiese afgod Baäl? 
 
 

SENDING 
 
Die evangelie van Jahshua is dat Hy gesterf het om Sy volk van hulle sondes te 
verlos. Hierdeur het die geskeide vrou (Israel) 'n weduwee geword waar sy 
nou volgens die wet weer in die huwelik mag tree (sien Rom 7:2-3, bl 1715). 
Sendingwerk behels daarom die verkondiging van die blye boodskap dat die 
koninkryk van Israel weer herstel sal word en Jahshua as ewige Koning oor Sy 
volk sal regeer. Hierdie evangelie moet nie met die ateïstiese wit teologie wat 
die witras hulle eie redder maak, verwar word nie. Ek bepleit juis 'n terugkeer 
na Jahweh waardeur Israel weereens as diensvolk aan Hom diensbaar moet 
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wees. Hierdie diensbaarheid geskied slegs deur Jahweh se wette te onderhou 
sodat alles om Hom kan sentreer. 
Ps 81:9 Hoor, my volk, en Ek wil jou dit inskerp; Israel, as jy tog na 

My wou luister! 
 
In hoofstuk 4 is reeds aangetoon dat die sendingopdrag net vir Israel gegee is. 
Wat is dan die lotsgevalle van die nie-Israel volke? Die Deutero-Kanonieke 
boek van Ester5 verklaar dat dié volke 'n ander lotsbestemming het. 
Ester 10:10 Ook het Hy twee lotsbestemminge verordineer: een vir die 

volk van God en 'n ander vir die orige nasies.  
              11 En altwee lotsbestemminge het op die dag wat vanaf daardie 

tyd reeds vir al die nasies bepaal is, voor die aangesig van God 
gekom. 

              12 En die Here het aan sy volk gedink en Hy het Hom ontferm oor 
sy erfdeel. 

Hierdie orige nasies mag hulle eie gode diena, maar hulle moet Jahweh net  
vreesb. Israel sal na die wederkoms oor dié nasies regeera. Slegs Israel is dan 
                                                

aDeut 4:19  ...en as jy die son sien en die maan en die sterre, ...jou laat 
verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie - dinge wat 
die HERE jou God aan al die volke onder die hemel 
uitgedeel het.  

Miga 4:5  Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy 
god, ...  

 
bII Kon 7:24 En die koning van Assirië het uit Babel en uit Kuta en uit 

Awa en uit Hamat en Sefarváim mense ingevoer en laat 
woon in die stede van Samaría, in die plek van die kinders 
van Israel: hulle het Samaría in besit geneem en in sy stede 
gaan woon. 

              25  En in die begin van hulle vestiging daar het hulle die 
HERE nie gevrees nie. Toe stuur die HERE leeus onder 
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die bruid van Jahshuab, want die verbonde, beloftes en evangelie kom net Israel 
toec. Die boknasies (onkruid) behoort aan die duiwel en kan nie die roepstem 
van Jahshua hoor nied. Hierdie addergeslag val dus nie onder die orige nasies 
nie en sal waarskynlik saam met die ander vermengde nasiese ontwortel wordf. 
                                                                                                                      

hulle, en dié het sommige gedood. 
II Kon 7:33 Hulle het die HERE gevrees en hulle eie gode gedien 

volgens die gebruik van die nasies waar hulle vandaan 
weggevoer is. 

II Kon 7:41 So het hierdie nasies dan die HERE gevrees en hulle 
gesnede beelde gedien; ook hulle kinders en hulle kinds-
kinders doen soos hulle vaders gedoen het, tot vandag toe. 
(In verse 34-40 word weer na Israeliete verwys wat  Jahweh 
nie net moet vrees nie, maar ook moet dien). 

 
aDan 2:44  ...en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk 

oorgelaat word nie; ... 
 
bOpen 21:9  ...ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.  
Open 21:12 ...dié van die twaalf stamme van die kinders van 

Israel.(Sien ook DIE BRUID - bl 14). 
 

cRom 9:7  ...in Isak sal jou nageslag genoem word. (Sien ook Rom 
9:3-13 - bl 49 & Gal 4:28-31 - bl 53). 

 
dJoh 8:43  ...Omdat julle na my woord nie kan luister nie. 
          44   Julle het die duiwel as vader, ... (Sien ook DIE ONKRUID 

- bl 19). 
eDeut 23:2  Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom 

nie; ... (Sien ook HEILIGMAKING - bl 69). 
 
fMatt 15:13 ...Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal 
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Wat behels sendingwerk dan vir 'n gekerstende Westerse wêreld? Die 
betekenis van 'n Israeliet-identiteit is om te besef dat jy deel van die 
verbondsvolk is - afgesonder uit al die nasiesa. Dit is dan ook hier waar 
evangelieverkondiging inkom, naamlik om jou mede-Israeliet wat nog in 
verborgenheid isb, van sy iden-titeit bewus te maak. (Dit is ook wat die 
apostels gedoen het: Sien ROMEINE - bl 4745, KORINTHIËRS - bl 5350, 
GALÁSIËRS - bl 5451, EFÉSIËRS - bl 5754, KOLOSSENSE - bl 5956 & 
PETRUS - bl 6461). Sendingwerk behels die voorbereiding van die volk om 
Jahweh as haar Manc en Koningd te kan ontvang, wanneer Hy weer die 
koninkryk van Israel self sal herstele. Die bruid, die oorblyfsel van Israela (nie 
                                                                                                                      

ontwortel word. (Sien die oorsaak van die sondvloed - bl 78 
& ook Die Leer van Bileam - bl 79). 

 
aLev 20:26  ...Ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. 

(Sien ook Deut 7:6 - bl 35, Deut 14:2 - bl 38, Ps 135:4 - bl 
62, Jes 43:1 - bl 38 & DIE BRUID - bl 14). 

 
bEf 2:12   ...vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge 

ten aansien van die verbonde van die belofte, ... (Sien ook 
oor die verborgenheid  en vervreemding- bl 54). 

 
cJes 54:5   Want jou Maker is jou Man; ... (Sien ook DIE 

BRUID - bl 14). 
 
dLuk 1:33  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in 

ewigheid, ... (Sien ook Jes 43:15 - bl 38, Jes 44:6 - bl 12 & 
Joh 1:50 - bl 11). 

eHand 1:6  ...Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer 
oprig? 

Hand 15:16 Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid 
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kerk nie) moet rein soos 'n maagdb en gereed wees om die bruidegom te 
ontvangc. Die bruid word net rein deur die bloed van die Lamd en net gereed 
deur die wet te onderhoue. Dit moet vanuit die hart geskied en nie deur 'n 
slaafse navolging van die wet soos die Fariseërs nie, want Jahweh sien in die 
harte van mensef. 
 
Die sending van 'n Israeliet is derhalwe om waarlik Israeliet te wees, met ander 
woorde om soos God te regeer. Dit geld nie net vir die persoonlike lewe 
                                                                                                                      

weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer herstel, 
 

aRom 11:5  Net so is daar dan in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel, 
ooreenkomstig die verkiesing van die genade. (Sien ook 
DIE BRUID - bl 14).  

 
bII Kor 11:2 ...om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. 
 
cOpen 19:7  ...want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het 

haar gereed gemaak. 
 
dEf 1:7   In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, ... 
Hebr 9:22  ...sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas 

nie. 
 

eOpen 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op 
die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die 
stad. 

 
fHand 1:24  ...U, Here, wat die harte van almal ken, ... 
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nie, maar ook in volksverband. Die volk moet egter eers sy identiteit besef om 
die volle betekenis van die verbond (oue en nuwe) te kan besef en daardeur 
weer 'n heilige volk vir Jahweh te word. 
Jes 51:1 Luister na My, julle wat die geregtigheid na jaag, wat die 

HERE soek! Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die 
holte van die put waaruit julle gegrawe is. 

           2 Aanskou Abraham, julle vader, en Sara, wat julle gebaar  
het; want as eenling het Ek hom geroep en hom geseën en hom 
vermenigvuldig. 

 
************ 

 
Die betekenis van uitverkiesing lê daarin opgesluit dat Jahweh die heilige God 
van die heilige volk Israel is. Jahweh openbaar Hom aan Israel deur Sy Woord 
en verklaar Sy wil deur Sy gebooie, insettinge en verordeninge. 
Lev 20:7 Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is die 

HERE julle God. 
            8 En onderhou my insettinge en doen dit. Ek is die HERE wat 

julle heilig. 
Ps 112:1 Halleluja! Alef. Welgeluksalig is die man wat die HERE vrees, 

Bet. wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. 
 
Met dié betoog loof en prys ek Jahweh, die God van Israel. 
Halleluja! 
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GEBRUIK VAN SKAKELS 
 
 
Skakels word gebruik om na ‘n verwysing te spring. Skakels is in blou 
karakters en nadat dit gebruik is, verkleur dit na pienk.  
 
Om ‘n skakel te bruik, kliek op die skakel (blou karakters). Die kursor eindig 
onmiddelik by die betrokke verwysing. Om terug te keer na die 
verwysingspunt druk alt+links (linkerpyltjie). Dit is die terug (back) opdrag. 
Om na die verwysing terug te keer, voer die vorentoe (forward) opdrag uit 
(alt+regs) of kliek net weer op die betrokke skakel. Alternatiewelik kan die 
ikone vir die opdragte gebruik word deur die Web hulpstaaf (toolbar) as volg 
oop te maak: Maak die View kieslys (menu) oop; kliek op Toolbars en dan op 
Web. (Die Tools kieslys kan ook gebruik word deur Customize en dan 
Toolbars te kies. Merk Web en sluit die toepassing). Die Web hulpstaaf sal nou 
by die ander kieslyste beskikbaar wees. Die terug en vorentoe ikone is 
turkooisblou pyltjies wat onderskeidelik links en regs wys. Nou kan daar slegs 
op die ikone gekliek word om die opdragte uit te voer. 
 
Alle opskrifte wat skakels is, kan gebruik word om na die inhoud te gaan. 
 


