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2.
Uit een bloed en Dissipelskap
(1) YAHUSHA se geboorte het beteken dat die tyd van lossing vir Sy volk uit
die wetsoortreding mag vervul moet word. Matt. 1:21 …sy sal ‘n seun baar,
en jy moet Hom J*sus YAHUSHA noem, want dit is Hy wat Sy volk van
hulle sondes oortredings sal verlos.
(2) YAHUSHA moes eers die Yashar’EL leer hoe “lossing” werk met Sy
besoek. Luk 1:68 Geloofd sy die Here Meester, die God Skepper van Israel
Yashar’EL, omdat Hy Sy volk besoek het en vir hulle verlossing
teweeggebring het,
(3) YAHUSHA se koms het Hy nie die Wet of die profete kom ontbind nie
maar kom vervul. 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.
(4) YAHUSHA waarsku teen die valsheid en misleiding van sekere profete!
Matt. 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
(5) YAHUSHA het ‘n opdrag ontvang om na die verlore skape van Yashar’EL
toe te gaan. Matt. 15:24 Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die
verlore skape van die huis van Israel Yashar’EL.
(6) YAHUSHA het Yashar’EL kom leer van redding en wat alles nodig is om
dit te beërwe. Luk 1:76,77 En jy, kindjie, sal ‘n profeet van die Allerhoogste
genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here Meester uitgaan
om Sy weë reg te maak;:77 om kennis van saligheid redding aan Sy volk te
gee in die vergifnis van hulle sondes oortredings,
Om kind te wees is baie belangrik en om kennis te dra van reg en verkeerd.
Jon. 3:8 …..mens en dier moet ‘n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot
God VADER roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van
die onreg wat aan sy hande kleef.
Ons as kinders moet VADER uit ons hele hart, siel, krag en verstand liefhê.
Ons moet ook dieselfde doen met ons naaste, want hy is soos onsself.
Luk 10:26 En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?
Luk 10:27 En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God Meester jou
Skepper liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit
jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.
Wat baie belangrik is, is om te weet wie jou naaste is. Naaste beteken die een
wat lyk soos jy; Nie die priester of die Leviet het soos die Samaritaan gelyk nie
en daarom het hulle hom nie gehelp nie.
Luk 10:36 Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat
onder die rowers verval het?
Luk 10:37 En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het.
Toe sê J*sus YAHUSHA vir hom: Gaan en doen jy net so . As jy na jou familie
stamboom terugkyk, sien jy anderskleurige mense ook daarin? Net ‘n suiwer
bloed lyn kan ‘n suiwer geslag op voortbou.

3.
Toe YAH vanaf Adam die bloedlyn getrek het deur Abraham, Isak, Jakob het
Hy aan Moses bevestig dat daar vir hulle ‘n land van melk en heuning voorlê
(Kanaän). Die ander volkere het toe reeds hulle lande gehad behalwe die
Yashar’EL. Daar was ‘n plek vir elke stam gevind en grense was gelê, al wat
die 12 seuns moes doen was om net dit te vat soos YAH dit beveel het. Soos
ons weet het hulle nie geluister nie (Straf) en toe is hulle oor die hele wêreld
verdeel (al twaalf die stamme in verstrooiing Jak.1:1). Ons as die verjaagdes
tussen die heiden volkere is nog steeds die een bloed nasies (Abraham, Isak
en Jakob). VADER se uitverkore is vanaf die eerste Adam deur die tweede
Adam (YAHUSHA) en verder. Ons as die “Boere” aan die onderpunt van
Afrika verteenwoordig al twaalf die stamme (Jak.1:1) en daarom die haat van
dié wêreld. VADER haat verbastering want daardeur stop SY nageslag
(Mal.2:14-16).
Om te sien uit watter geslag ons uit kom is gou om te onderskei tussen “die
wêreldse” of “die Lig” se kinders.
In Luk.16:8. Ons wat nog nooit van die wêreld se kinders was nie, daarom
hulle haat oor ons, want dié Gesalfde het vir ons gebid, wat Sy eiendoms volk
is wat deur VADER aan Hom geskenk is.
Joh.17:9. YAHUSHA was bly oor die ontvangs en ook toe VADER die
verborge dinge geopenbaar het wat eerste aan kindertjies gegaan het (Ons is
die kindertjies).
Luk.10:21.YAHUSHA het op Sy beurt die verborge dinge aan ons geopenbaar
en so sal ons verborgenhede ook geopenbaar word (Ken die gebooie/wette dit
is ‘n verborgenheid).
Matt.19:17. Onthou dit wat julle hoor, ondersoek dit met geloof en daar sal
vir julle openbaringe wees.
Mark.4:24. Pasop moenie julle ondersoeke /antwoorde gaan soek by kerke
en hul leraars nie, want hulle dwaal (Hoereerders), maar gaan en leer/ken
die skrif by jouself en besef VADER is jou krag Matt.23:8-13.
Matt.22:29. Die misleiding lê om elke hoek en draai, so wees bedag!
Matt.24:4. Vra VADER om jou verstand te open sodat jy kan definieer in die
skrif tussen volkere. Wie is jou naaste, wie is jou biologiese bloed, wie is die
suiwer volk en so ook om die Jodedom uit te ken.
Luk.24:45. Moenie wat rein is aan die honde gee nie, m.a.w. VADER se rein
Skrifte / Wette behoort aan SY uitverkore.
Matt.7:6. Moenie jou kinders se brood vir die honde gooi nie (verkondiging
gaan aan jou mense).
Matt.15:26.Daar is nie fout as hulle ten dele van jou weë wil leer om jou te
respekteer nie.
Matt.15:27. Besef wanneer daar voedsel aan jou uit gedeel word en ontvang
dit, want die tyd is reg (min tyd).

4.
Matt.24:45.Ons voorouers is genooi na die maal, maar soos ons kan lees in
die Skrif is hulle deur hulle hardkoppigheid verdeel in twee groepe en
verstrooi oor die wêreld na al die windrigtings, daarom was daar die opdrag:
Gaan na die kruispaaie vir die uitnodiging (verkondiging).
Matt.22:9. Lees die opdrag van YAHUSHA waar Hy gepraat het van die
kruispaaie dat dit die verstrooide 10 stamme of die verheiden Yashar’EL Sy
volk is.
Joh.7:35 So is daar die opdragte gegee om te gaan na die verjaagde stamme,
(Yashar’EL) want op daardie stadium nie teenwoordig was nie, maar net die
Juda en Benjamin stamme (al 12 stamme behoort aan YAH).
Hand.10:36. Met die lering van YAHUSHA ‘tussen die twee stamme’ het Hy
hulle laat besef/dink aan hulle broers (10 stamme) tussen die heidene, en dat
hulle ook tot bekering gelei moet word.
Matt.10:5; 19:28. Die opdrag om dissipels te gaan maak moet tussen jou
broer, suster en ander blankes wees wat lyk soos jy. Leer hulle die Naam van
VADER wat HY aan SY Seun gegee het nl.: YHUH wat YH wat YAH
uitgespreek word. Tans ken ons die Seun as YAHUSHA, maar wat weer gaan
kom as YH, YAH of selfs YAHUAH ons Koning.
Leer hulle dat die H*re name in die Ou Verbond (Testament) YAH moet wees
en in die Nuwe ‘Meester’; Dat die G*d name in die Ou Verbond ‘Skepper’
moet wees en in die Nuwe ‘VADER’; Dat J*sus ‘YAHUSHA’ moet wees; Dat
Christus ‘Nasaréner’ moet wees; Dat Anti strydend of in die plek van beteken.
(Onthou YAH se Naam staan definitief nie bokant ‘n toilet deur nie,
DAMES/H*RE nie).
Matt.13:52. Wat ook onthou moet word is dat alles bly in bewaring tot ons
daarna vra en YAHUSHA sal dit vir ons openbaar.
John.17:6. Wees jaloers op jou VADER, want Hy is op jou jaloers. Kyk ook na
jou volksgenote, want ons het alle hulp en gebede nodig.
Hand.11:18. Laat die volk “bekeer”? Laat hulle terugkeer na YAH; Laat hulle
om te draai en hul Losser aanskou.
Moet nie na ander volke gaan nie, want hulle kan nie terugkeer of omdraai na
iets waar hy nog nie gewees het nie (Geel, Bruin of swart);Hulle kan nie help
bou aan iets wat hulle nooit gehad het nie. Die begeerte kan slegs by die
biologiese broers wees wat in hulle harte so voel, al was hulle tussen ander
volkere verdeel. Kort, kort was daar verdwaal /verdeling van die uitverkore
tussen ander volke wat tot 400 jaar plus kon wees, waar hulle op die ou end
soekend was. Hulle het nie meer die Wet geken nie en daardeur vir hulleself
wette geskep vir dissipline. Deur daardie dissipline het hy ‘n gewete opgewek
en beteken dat eie wette nagekom moes word (Dis voor hulle die regte Wet
ontvang het). So moet die verlange na die regte verkondiging kom deur die
evangeliebediening van die Koninkryk van VADER in elke uitverkore hart.
Dus sal daar altyd ‘n soektog na ‘n regverdige ‘Losser’ wees.
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(Onthou as die begeerte in jou gekom het en jy het tot inkeer /besef van
oortredinge gekom, dan moet jy ‘n belydenis van jou oortredinge doen sodat
die wassing van oortredings kan plaasvind. Daarna sal jy oop en skoon
wees vir die geboorte van bo ‘uit VADER se hand’ wat eers in die 1000j van
vrede sal gebeur).
Ek sluit:

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword ( VADER wat Lewe spreek
het SY Seun YAHUSHA gespreek) en het onder ons gewoon—en ons
het Sy heerlikheid lofwaardigheid aanskou,(VADER se
lofwaardigheid wat SY Seun is) ‘n heerlikheid lofwaardigheid soos
van die Eniggeborene (Dié eerste en enigste Seun wat ‘n aardse
liggaam ontvang het) wat van die VADER kom—vol van genade guns
en waarheid.
Toe het die gesproke Woord van die Lewe ‘YAHUSHA’ ‘n opdrag gegee nl.:

Matt 10:6 ..... gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel
Yashar’EL (Gaan na die 10 stamme wat oorkant die see in Europa woon die
seuns van Jakob).
Nadat VADER se wil uitgevoer was deur SY Woord “YAHUSHA” lees ons in
Matt 26:26 En terwyl hulle eet, neem J*sus YAHUSHA die brood, en nadat
Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan Sy dissipels en sê: Neem, eet, dit
is my liggaam (Neem eet julle is My Liggaam). :27 Toe neem Hy die beker,
en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit.
:28 Want dit is My bloed, (Drink julle is My bloed) die bloed van die nuwe
testament, Verbond (Julle is My bloed en liggaam van die nuwe huwelik
Verbond) wat vir baie uitgestort word tot vergifnis verskoning van sondes
oortredinge.
Omrede ons ‘nie’ die Bloed van ons Koning oor ons uit geroep het om te
bewys dat ons aandadig was aan die foltering van ons Koning nie, maar wel
bystanders waarvan Sy Bloed op ons gespat (besprinkel) het. Ons as
getuienisse wat hulle gehoor het wat Hom graag dood wou hê is nie skuldig
nie, maar onskuldig deur Sy Bloed. Ons klere word dus wit deur die bloed,
maar hulle sin word rooi bevlek tot aanklag wat hulle uit geskreeu het
(Open.7:14).

Daarom lees ons in: Joh. 19:34 Maar een van die soldate het met ‘n
spies in Sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom
(Dit is die bloed wat in Sy uitverkore vloei (1Jo 5:6-8)
Bedink dit

