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519. 
                             Die reg en verkeerd van die Jehova Getuienis  
Die Jehova getuienis het sy ontstaan gekry weens die stry en baklei onder die 
Christelike groepe regoor die aarde. Soos ons weet lê alle Christelike gelowe 
se wortels in die Rooms-Katolieke kerk, die moeder of moet ek sê die hoer 
(wat op die dier sit)van die Christelike geloof. Vrymesselary het ‘n verskoning 
gesoek om hulle werk-area te vergroot en dit so geheimsinnig te doen as 
moontlik. Hulle het die moeder van alle kerke op aarde geïnfiltreer en die 
gevolgtrekking was die Roomse Inkwisisie. Daarvandaan het hulle hul 
tentakels gespan in die susterkerke wat na die onderdrukking van die middel 
eeue in splinter groepe te laat ontstaan. Nou uit daardie warboel het ‘n hele 
paar bekende groepe ontstaan soos die Sewedaagse Adventiste, Mormone, 
Christelike wetenskaplikes en dan ook die Jehova getuienis.             
Nou die vinder van die Jehova getuienis was Charles Taze Russel in 1850. Hy 
was ‘n man wat agtergekom het dat daar fout is met die Roomse gespuis en 
het ‘n breek gemaak om ‘n nuwe geloof-siening daar te stel. Die 
Vrymesselaars het die man genader en hom soort van gehelp om sy nuwe 
geloof sentrum te bou mits hy deel van hulle wil word. Met sy instemming en 
inlywing het hy met volle vaart die Jehova getuienis begin. Die Rooms-
Katolieke het die man persoonlik aan gevat deurdat hy nie ‘n geleerde (veral 
in Grieks) was nie en daarom mag hy nie ‘n geestelike lyer wees nie. Tog het 
hy voort geploeg deur boeke te skryf tot die uitbreiding van sy sieninge wat 
tot vandag steeds voort boet. Dit eers daar gelaat. Kom ons gaan oor na sy 
sieninge in die geloofswêreld.  
Die Jehovah’s glo soos volg: 
(1)Dat J*sus (YAHUSHA) ‘nie’ die Seun van VADER is nie. (2) Dat Hy wel ‘n 
‘engel’ (boodskapper) was met die naam, Mígael wat die ‘aartsengel’ is, en 
gekom het as mens. (3) Hy het ‘n normale geboorte gehad op aarde waarvan 
Hy met Sy apostels (dissipels) gewandel het en wat later gesterf het aan ‘n 
(4) folterpaal (nie ‘n kruis nie) vir die sondes (5) oortredinge van Adam. (6) 
Hy is toe begrawe en het nie weer opgestaan nie. (7) Niemand weet wat van 
Sy  liggaam geword het nie, dus het dit net verdwyn. (8) Hulle glo nie aan die 
drie eenheid nie,(9) dat J*sus ( YAHUSHA ) nie die seun van VADER is nie. 
(10) Hulle glo dat die Heilige Rein Gees van VADER wel VADER se Gees is. 
(11) Hulle glo dat die ‘kerk’ die Bybel verdoesel en verdraai het en daarom 
het hulle hul eie Skrif daar gestel deur{OT}Biblia Herbraica{NT}Westcott & 
Hort wat hulle noem “New World Translation”. Hulle lees wel die Skrif en 
memoriseer dit soos hulle dit wil verstaan, maar jy mag nie die Skrif letterlik 
opvat nie. Jy moet die “New World Translation” saam met die Skrif lees om 
dit te kan verstaan. (12) Hulle glo nie dat daar ‘n‘hel’ is nie, maar wel ‘n 
hemel. (13) Hulle glo dat die 144 duisend uitverkore uit die Jehova getuienis 
sal wees en dat hulle wat saam met Jehova (VADER) sal regeer oor die ander 
gereddes op aarde. (14) Hulle glo nie aan die heidense feeste soos Kersfees, 
Paasfees of ander dae wat deur die mens daar gestel word nie. Hulle doen 
ook geen verjaarsdae van mense nie. 
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(15)Oor redding of lossing sê hulle dat dit ‘n nabootsing is van J*sus 
(YAHUSHA) as die getuie tot VADER.(16) Niemand weet iets van reinheid af 
nie.(17) Redding kom van werke en nie van geloof nie.(18) Redding of 
lossing is slegs vir die gelowige getuienisse.(19) Dood is die vernieling en 
opbreek van die liggaam sodat reïnkarnasie kan plaasvind. (20)Met J*sus 
(YAHUSHA) se tweede koms sal die dode ‘n tweede kans kry.(21) Die wat nie 
weer inkarneer nie sal net ophou bestaan. 
 
Ek gaan die punte van hulle sieninge deurwerk en hulle kortliks bespreek. 
 
(1) J*sus (YAHUSHA) is nie die Seun van VADER . Verkeerd ! VADER het 
gespreek en dit was so Ps. 2:7  Ek wil vertel van die besluit: Die HERE 
VADER het aan My gesê: U is MY Seun, (YAHUSHA) vandag het Ek self U 
gegenereer. Mat 3:17  En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is MY 
geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Matt.17:1–6; Mark.1:11, Luk.3:22 
{Hos.11:1 = Matt.2:15} In Luk 3:38  Staan dit dat Adam die seun is van 
VADER: die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun 
van God VADER. Tog lees ons in Joh 8:58 dat YAHUSHA van ewigheid is: 
J*sus YAHUSHA sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat 
Abraham was, is Ek. Dus Was YAHUSHA reeds die seun voordat Hy gestuur 
was as Losser(losser kan ook aangehaal word dat slegs ‘n biologiese bloedlyn 
kan ‘los’ Lev.25:25,26)in die biologiese bloedlyn van Adam. 
 
 (2) Dat YAHUSHA ‘n ‘engel’(boodskapper)was met die naam, Mígael wat 
die aards ‘engel’ is, en gekom het as mens. Verkeerd ! YAHUSHA is dié 
Seun en so ook VADER se BOODSKAPPER. Hy het die evangelie gaan 
verkondig Matt. 4:23  En J*sus YAHUSHA het deur die hele Galiléa 
rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk 
verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Matt. 9:35; 
11:5; 24:14; 26:13 Joh 14:31  Maar dat die wêreld kan weet dat Ek die 
VADER liefhet en doen net soos die VADER My beveel het...... Lees en 
verstaan Jak.1:9  Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in 
woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van 
lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: Die Here YAH bestraf jou! 
Eerstens was daar ‘n woordestryd wat beteken dat die twee wesens op gelyke 
voed was soos twee vegters in ‘n bokskryt(boodskappers). Tweedens is daar 
baie groot krag in die Naam YAH, wat later sou kom as YAH–SHA, wat 
gebruik was deur  ‘Mígael’ om Ha satan weg te jaag.   
 
(3) Hy het ‘n normale geboorte gehad op aarde waarvan Hy met Sy 
apostels(dissipels)gewandel het en wat later gesterf het aan ‘n (4) 
folterpaal(nie ‘n kruis nie) 100% reg. 
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(5) Dat Hy vir die oortredinge van Adam kom sterf het. Verkeerd !  
 Mat 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. Die 
vervulling van die ‘wet’ Hy sê nie vir Adam se oortredinge nie ! 
Mat 9:13  Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie 
offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar 
sondaars oortreders tot bekering. YAHUSHA het die ‘Wet’ bekend kom 
maak sodat oortreding aan die lig kan kom (Ha satan). 
Mat 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. As 
YAHUSHA nie die swaard is nie, hoe kan jy jouself teen Ha satan verdedig?   
Mark 2:17  En toe J*sus YAHUSHA dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat 
gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek 
het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars wetsoortreders 
tot bekering. YAHUSHA het gekom tot die wat belangstel in die ewige lewe. 
Joh 12:26  As iemand My dien,(YAHUSHA wil gedien word) laat hom My 
volg (YAHUSHA wil gevolg word); en waar Ek is (YAHUSHA wil gevind 
word), daar sal My dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die VADER 
hom eer (Duidelik sê YAHUSHA dat VADER ons sal eer, nie Adam tot 
vergifnis nie, maar eerder ons tot bekering, wat Adam insluit). Joh 12:27  
Matt. 15:26  Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die 
kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Dus het YAHUSHA die 
ewige lewe gebring vir Sy uitverkore (die 12 stamme van Jakob). 
 
(6) Hy is toe begrawe en het nie weer opgestaan nie. (7) Niemand weet wat 
van Sy  liggaam geword het nie, dus het dit net verdwyn. Verkeerd ! As 
julle glo dat YAHUSHA se liggaam verdwyn het dan glo julle wel die helfte 
van die waarheid, want na Sy opstanding het Hy vir 40 dae lank verskyn en 
verdwyn “manifesteer” Joh.21:1,14. Ek kan ook vra as julle nie glo aan die 
opstanding nie dan kan ek noem dat julle nie glo aan YAHUSHA se geboorte 
nie, want waar is die bewyse ? Waar is die bewyse dat Johannes bestaan het ? 
So kan ek baie vrae vra van baie geloofwaardige mens en goed uit die Skrif. 
Ons geloof kom uit die ou Skrifte soos Ps.22:20 Maar U, HERE VADER, 
wees nie ver nie;My Sterkte, maak tog gou om My te help!:21 Red My siel 
van die swaard, My enigste (geliefde/ Jakobs seuns) uit die mag van die 
hond(Jode).:22 Verlos Red My uit die bek van die leeu, en uit die horings 
van die buffels het U My verhoor! :23 Ek wil U Naam aan My broers vertel, 
in die vergadering U prys.:24 Julle wat die HERE VADER vrees, prys 
HOM! Al die nakomelinge van Jakob, vereer HOM! Ja, vrees HOM, al die 
nakomelinge van Israel Yashar’EL! :25  Want HY het die ellende van die 
ellendige nie verag of verfoei en SY aangesig vir hom nie verberg nie; maar 
HY het gehoor toe dié HOM aangeroep het om hulp.:26 Van U (VADER) 
kom My lof in ‘n groot vergadering; ek sal My geloftes betaal in 
teenwoordigheid van die wat HOM (VADER) vrees.  
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Ps:27 Die ootmoediges sal eet en versadig word; húlle sal die HERE 
YAHUAH prys wat na Hom soek; mag julle hart vir ewig lewe! :28  Al die 
eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE YAHUAH 
bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid.:29 
Want die koninkryk behoort aan die HERE YAHUAH, en Hy heers oor die 
nasies.:30 Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid; almal wat in die 
stof neerdaal, sal voor SY aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe 
kan hou nie. :31 ‘n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die 
HERE YAHUAH aan die volgende geslag. :32 Hulle sal aankom en SY 
geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word; want HY het dit 
gedoen.  Die gelese stuk is ‘n uitwys van YAHUSHA die Seun en dat Hy van 
VADER  praat. As jy dit kan verstaan en glo sal jy die dood en die opstanding 
glo, indien jy dit nie glo is die ewige lewe nie vir jou nie. 1 Joh. 5:20  En ons 
weet dat die Seun van God VADER gekom het en ons verstand gegee het om 
die Waaragtige(YAHUAH) te ken; en ons is in die Waaragtige, in SY Seun, 
J*sus Christus YAHUSHA dié Gesalfde. Hy is die waaragtige God Skepper 
en die ewige lewe. 
 

(8) Hulle glo nie aan die drie eenheid nie, 100% reg 
 

(9) J*sus ( YAHUSHA ) nie die seun van VADER is nie! ‘n Groot Verkeerd!  
Sonder dat ek 10 tal aanhalings uit die Skrif hoef te haal luister mooi na 
enkele. Job 1:6  En op ‘n dag toe die seuns van God (Ben Elohim) seuns van 
VADER kom om hulle voor die HERE YAHUAH te stel, het Ha satan ook 
onder hulle gekom.  Dus word daar gepraat van “seuns”. Luk 3:38  die seun 
van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God VADER. 
Volg tog die geslagsregister, want dit sluit dat Adam die seun van “VADER” 
is. Ek gaan nie eens verdere aanhalings maak nie, want as die mens ‘n “seun” 
genoem kan word hoeveel te meer nie YAHUSHA ons Koning nie! 
 

(10) Hulle glo dat die Heilige Rein Gees van VADER wel VADER se Gees is. 
Dit is reg as jy verstaan dat YAHUSHA SY Gees “Boodskapper” is wat 
VADER gegenereer het. SY Rein Gees is YAHUAH/ YAHUSHA.  
 

 (11) Hulle glo dat die ‘kerk’ die Bybel verdoesel en verdraai het en daarom 
het hulle hul eie Skrif daar gestel deur{OT}Biblia Herbraica{NT}Westcott & 
Hort wat hulle noem “New World Translation”. Hulle lees wel die Skrif en 
memoriseer dit soos hulle dit wil verstaan, maar jy mag nie die Skrif letterlik 
opvat nie. Jy moet die “New World Translation” saam met die Skrif lees om 
dit te kan verstaan. Reg en Verkeerd! Reg in die sin dat die kerke(Rooms-
Katolieke en die Jode)teveel aan die Skrif gekrap en daarom moet die leser 
versigtig daarin lees. My aanbeveling is die 1933/53 Skrif saam met die KJ 
1611. Geen ander Skrif wat deur Jan of Koos geskryf is, is aanvaarbaar nie. Al 
die los geskrifte “Bybels” is eie interpretasie (denke) deur indiwiduele. 
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(12) Hulle glo nie dat daar ‘n ‘hel’ is nie, maar wel ‘n hemel. Verkeerd!  
Dink net by jouself: As ek weet daar is nie ‘n ‘hel’ nie kan ek maar losbandig 
lewe soos ek wil, want as dood intree gaan ek maar net nie meer bestaan nie! 
Die Hel is oorspronklik deur YAH geskep vir die bose geeste (engele wat in 
rebellie gegaan het) en demone (engele kinders). Vir ons as Adamiete het 
YAH wette daar gestel en ons gewaarsku dat dit onderhou moet word; 
Indien nie, sal die wetsoortreder (Adamiet) en ander wesens (volkere) wat 
teen die Adamiet oortree ook na die hel gaan. Open. 20:12  En ek het die 
dode, klein en groot, voor God VADER sien staan, en die boeke is geopen; 
en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel 
na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. :13  En die see het die 
dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee 
wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. (dus die 
wetsoortreder het opgestaan om geoordeel te word, want volgens Joh 5:24  
staan Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie My woord hoor en Hom glo 
wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar 
het oorgegaan uit die dood in die lewe).:14  En die dood en die doderyk is in 
die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. :15  En as dit bevind is 
dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel 
van vuur gewerp. Dus het die Jehova Getuie ‘n groot probleem wat deur 
hulle geleerdes julle mee verly!         
 
(13) Hulle glo dat die 144 duisend uitverkore uit die Jehova getuienis sal 
wees en dat hulle wat saam met Jehova(VADER)sal regeer oor die ander 
gereddes op aarde. Verkeerd ! Die vraag wat eerste op kom is waar in die 
Skrif (1933/53) staan dit ? Dit klink net soos die Moslem geloof. Hulle glo as 
jy doodgaan dat jy ‘n klomp vroue aan die anderkant gaan kry dit hang net af 
hoe vroom of hoedanige dood jy gesterf het. In Open. 7:4 staan: En ek het 
die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig duisend 
verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel Yashar’EL :5  uit die 
stam van Juda twaalf duisend verseëldes; uit die stam van Ruben twaalf 
duisend verseëldes; uit die stam van Gad twaalf duisend verseëldes; :6  uit 
die stam van Aser twaalf duisend verseëldes; uit die stam van Náftali 
twaalf duisend verseëldes; uit die stam van Manasse twaalf duisend 
verseëldes; :7  uit die stam van Símeon twaalf duisend verseëldes; uit die 
stam van Levi twaalf duisend verseëldes; uit die stam van Issaskar twaalf 
duisend verseëldes; :8  uit die stam van Sébulon twaalf duisend verseëldes; 
uit die stam van Josef twaalf duisend verseëldes; uit die stam van 
Benjamin twaalf duisend verseëldes. Definitief lees julle ‘n ander Skrif, want 
hier lees ek van geen geloof nie, maar wel dat die 144 duisend uit 11 stamme 
verteenwoordig gaan word !  
(14) Hulle glo nie aan die heidense feeste soos Kersfees, Paasfees of ander 
dae wat deur die mens daar gestel word nie. Hulle doen ook geen verjaarsdae 
van mense nie. 100% reg 
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 (15)Oor redding of lossing sê hulle dat dit ‘n nabootsing is van J*sus 
(YAHUSHA) as die getuie tot VADER is. Dit is ‘n snaakse stelling, maar in 
die sin dat ons soos YAHUSHA moet leef en doen is dit reg. 
 

(16) Niemand weet iets van reinheid af nie. Weereens ‘n kort stelling dus 
Verkeerd ! Ons as mens weet wel min van die waarhede, maar ons ken ten 
minste dele, en dit wat ons ken spreek ons dit uit as ten volle! Joh 10:14  Ek 
is die goeie herder, en Ek ken My eie en word deur My eie geken. 2 Pe 1:2  
Mag genade guns en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van 
God VADER en J*sus YAHUSHA, onse Here Meester! Lev 19:2  Spreek met 
die hele vergadering van die kinders van Israel Yashar’EL en sê vir hulle: 
Heilig rein (sonder af) moet julle wees, want Ek, die HERE YAHUAH julle 
God Skepper, is heilig Rein. Dus ken ons van reinheid, want daarin lê die 
groei in afsondering.  
 

(17) Redding kom van werke en nie van geloof nie. Verkeerd ! Geen 
wonder dat julle so op strate lê en die ander volke steur met julle sieninge 
nie. Geloof wat ‘Áman’ in Hebreeus beteken is: sekerheid sonder twyfel en 
om standvastig te wees. Ongelukkig het die vertalers van die Skrifte, die 
woord geloof oral in geplaas, wat geloof ‘n ander betekenisse laat aanneem. 
Geloof het nou weggebreek van sekerheid sonder twyfel na iets wat jy moet 
verkry of baat daarby moet vind. Daar is net een weg na VADER en dit is 
deur suiwer geloof in YAHUSHA. Het die man wat langs YAHUSHA gehang 
het werke gedoen of geglo wat YAHUSHA aan hom meegedeel het dat hy 
vandag saam met Hom in die paradys sal wees? Matt. 8:10  Toe J*sus 
YAHUSHA dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan Sy volgelinge gesê: 
Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel Yashar’EL het Ek so ‘n groot geloof 
nie gevind nie. Joh 20:29  J*sus YAHUSHA sê vir hom: Omdat jy My gesien 
het, Thomas, het jy geglo; salig gered is die wat nie gesien het nie en tog 
geglo het. Dus ‘redding’ kom uit ‘geloof’ en geloof lê in liefde nie andersom 
nie.  
 

(18) Redding of lossing is slegs vir die gelowige getuienisse. Dit is reg in die 
sin as jy apartheid / afgesonderdheid praat. YAH het as Losser, ‘n 
bloedverwant, “n Broer,” wat ons losgekoop het sodat ons as kinders 
(bloedverwant, naasbestaande) aangeneem kan word. Nie as gevolg van 
Wet onderhouding nie, maar as biologiese kinders van YAH (Mal .2:15).  
YAH as SHA (SHA = Losser) vir ons, erken ons as broer! 
(Joh. 20:17)  In Joh. 17:3 staan: En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die 
enige waaragtige VADER, en YAHUSHA dié Gesalfde wat U gestuur het. 
Naaste/ Bloed/ Kleur   
Gen.35:11; 48:19. Ex.2:11-13; 12:38; 19:16-18;  22:19. Lev.18:23; 20:15,16. 
Num.25:6-8. Deut.7:1-4; 23:6. Rug.9:7-15.;  Jer.13:23; 31:27.  Hos.4:2. 
Eseg.23:18; 36:32. Dan.2:43. Mal.1:2,3.  Matt.7:6;  3:7-9;  10:5,6;  15:26. 
Luk.10:25-37;  22:29-30.  Joh.1:1,14;  17:6 
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Afgesonderdheid (Verbastering) 
Gen.2:23.;  24:3,4.;  43:32.;  46:34.; Ex.2:11-13.; 11:7.; Lev.20:26.; 
Num.23:9.;  25:1-18.;  Deut.7:1- 6.; 14:2.; 17:15.; 23:2-6.; 32:8,9.; Jos.23:11-
13;.  2 Sam.7:23,24.;  1 Kon.8:53.; Esra.4:3.; 9:12.; 10:2-12.;  Neh. 2:20.; 
10:29,31.;  13:1,3.;  Job.24:1-25.; Ps.135:4.; Jes.1:29.; 20:4,5; 41:8-10.; 43:1.; 
63:19.; 44:21-23.; Jer.2:14.; 13:23.; Klaag.1:10.; Eseg.16:1-63.; 28:24-26.; 
34:30,31.; 37:21,22.;  Amos.3:1,2.;  Miga.5:1-3.;  Sag.14:21.;  Mal.2:15.;  
Matt. 10:6.; 15:24,26.;  19:28.;  25:32,34.;  Joh.17:8,9.; Luk.1:33,55,68.; 16:8; 
19:10.      Dus is redding in die Skrif slegs vir die uitverkore Jakob seuns.    
 

(19) Dood is die vernieling en opbreek van die liggaam sodat reïnkarnasie 
kan plaasvind. Verkeerd ! 
Reïnkarnasie beteken:  Weer vleeswording, weer in ‘n liggaam gestel te 
word, weer ‘n gedaante of ‘n nuwe gedaante verleen te word, herbou word in 
‘n nuwe vorm, aanneming na die dood van ‘n stoflike gedaante en 
voortsetting van lewe op aarde, sielsverhuising, weer menswording, ens. Die 
eerste gedeelte van die woord ‘reïnkarnasie’ is ‘reïn of re’ beteken tweede; 
Die tweede gedeelte ‘Karnasie’ beteken, Nabootsing of vleeskleur.   
 

Hoor jy die betekenis:  
1}  Nabootsing: Ha satan kinders doen wat YAH se kinders doen.   
2} Tweede beeld: Ha satan kinders dra ‘n vals beeld wat YAH se kinders is.   
3} Vleeskleur: Al Ha satan kinders [Jode, Hindoe, ens.] is welkom om YAH  
     s’n te wees.  
Slotsom is dat Ha satan in die plek van YAHUSHA wil wees, dus het YAH, 
gereïnkarneer as Ha satan!  
 

Reïnkarnasie kom van die Hindoe geloof [Hindoeïsme] waarvan baie van 
hulle geloofsienings in “al” die ander gelowe op aarde is. Ha satan wat 
homself [behoorlik] uitleef tussen die Ismaeliete met hul geloof sienings het 
die hele aarde besmet. Hulle het behoorlik die fynste stappe van die 
Adamiete gevat en vir hulleself geassimileer. Ismael was ontsettend jaloers 
op sy ‘broer’ Isak, want hy het al gesien hoe hy alles erf van sy ‘pa’ Abraham. 
As jy Gen 15:4 lees sien jy dat Ismael eintlik nie Abraham se kind was nie, 
maar eerder een van ‘n werker of slaaf [Gen. 17:23].  In Gen.15:4 staan: Toe 
kom die woord van YAH  tot hom en sê: Hierdie een [Ismael] sal jou 
erfgenaam nie wees nie, maar die een [Isak] wat uit jou liggaam sal 
voortkom, hy sal jou erfgenaam wees.  Dus kom Ismael van ‘n ander pa 
waarvan Abraham hom aangeneem het as sy eie, omrede hy op die 
ouderdom van 99 jaar nog nie ‘n kind gehad het nie. Nog ‘n rede is dat YAH 
nie teruggaan op Sy Woord nie, want Hy het gesê dat alle eerstelinge aan 
hom behoort, en dat ‘n eersteling die geboortereg het teenoor sy 
nakomelinge.  
Dus as Ismael die eersgeborene was moes hy die erfgenaam wees, nie Isak 
nie! Dit eers daar gelaat. 



     526. 
Nou ‘n vraag of twee nl.: Wie was dan in die doderyk toe YAHUSHA gesterf 
het? As dood ingetree het moes Hy tog ‘n volgende liggaam aangeneem het, 
nie waar nie, m.a.w. ‘n Liggaam tussen die lewendes op aarde, of sit die  
‘reïnkarnasie’ manne met ‘n gesplete siel? Toe YAHUSHA na die dode gegaan 
het, en weer opgestaan het, het Hy weer ‘n ander Liggaam gevat of het Hy weer 
dieselfde een geneem wat Hy op aarde gehad het? Hy het mos aan Thomas 
en die ander Sy wonde getoon dat dit Sy ou liggaam was, nie waar nie!  Wat 
van die siele toe YAHUSHA afgegaan het na die doderyk?  Met hulle dood 
[afsterwe] verloor hulle hul vleeslike liggame op aarde; hulle siele is nou vas-
gevang in die doderyk. As die siele nou verskeie kere geïnkarneer het, hoe 
werk die oordeel dan? Een siel klomp liggame, waarvan die siel die een is wat 
geoordeel gaan word; m.a.w. Jy kan maar ‘n wetsoortreder wees, want iewers 
op die aardse lewe sal jy ophou met oortredinge, dus is daar nie ‘n hel nie, 

want daar is te veel kanse om dit vry te spring!!  Lees gerus oor die hel in 
Matt. 5:29,30; 10:28; 23:15,33; 2Pet.2:4; Ps. 146:4  Sy gees gaan uit, hy keer 
terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Ps.146:4  
His breath7307 goeth forth,3318 he returneth7725 to his earth;127 in that very1931 
day3117 his thoughts6250 perish.6 And his H7307 רוּח rûach goeth forth.. YAH se 
asem [wat die krag van VADER verteenwoordig] gaan uit die mens uit, dan 
keer die liggaam terug na YAH se aarde toe, m.a.w. die [rûach / asem] krag 
wat die liggaam laat lewe het, keur terug na die Gewer.  Job. 34:14  As Hy op 
Homself ag sou gee, Sy Gees en Sy asem na Hom sou terugtrek, [YAH se 
Gees en YAH se asem] Pred. 12:7  en die stof na die aarde terugkeer soos dit 
gewees het, en die gees na Skepper terugkeer wat dit gegee het. Ps.104:29 
U verberg U aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle 
sterwe en keer terug tot hul stof.  
 

(20)Met J*sus se tweede koms sal die dode ‘n tweede kans kry. Verkeerd!  
Daniel 12 vers 2 En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal 
ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir 
ewig afgryslik. Dus is daar nie ‘n tweede kans nie !  
Mark 12:27  God VADER is nie ‘n God VADER van dooies nie, maar ‘n God 
VADER van lewendes. Julle dwaal dus grootliks.  
  

(21) Die wat nie weer inkarneer nie sal net ophou bestaan. Verkeerd ! Ek 
het  reeds die inkarnasie bo behandel, volg dit tot openbaring. Wat die 
woorde “ophou bestaan” aanbetref, dien julle definitief ‘n ander god, want 
my Skepper YAH het nie geskep tot ‘ophou bestaan’ nie, maar tot die ewige; 
sommige tot die ewige lewe en sommige tot die ewige dood (Dan.12:2).  
 

Ek sluit met Open. 18:4  En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan 
uit haar uit, My volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes 
oortredinge mag hê en van haar plae ontvang nie. 
 

Mag YAH alle Vrymesselaars openbaar, want almal gaan na die ewige dood! 


