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2.
Regabiete; Wat kan ons leer by hulle?
In Jer.35 lees ons van die Regabiete en oor hul gehoorsaamheid teenoor hul
ouers. Nou waar kom hulle vandaan en hoekom woon hulle tussen die
Israeliete Yashar’EL?
Ongelukkig is hulle agtergrond onder bespiegeling en daarbenewens het
YAH hulle meer uitgelig weens hul gehoorsaamheid. In Jos. 9 kry ons die
groep manne wat na Josua gegaan het as uitlanders, en gevra het of hulle
guns in sy oë kan kry om hulle en hul mense te spaar (Tog onwetend tussen
hulle gewoon het). Josua het hulle toestemming gegee om te bly, maar min
wetend dat hulle wel van die land was. Toe Josua besig was om die ander
volke uit te wis in die gebied wat YAH aan hulle gegee het, kom hulle toe op
die volk af wat gesê het dat hulle uitlanders was. Josua was deur sy verbond
met hulle gebind om hulle nie dood te maak nie, maar hy het hulle wel as
arbeiders onder die volk aangestel. Hulle was deur Josua ontneem om land
te kon besit en daarbenewens kon hulle nie wingerde aanplant of huise bou
nie. In Jer.35 lees ons dat die Regabiete wat deur hul voorouers beveel was
dat hulle nie huise mag bou nie, en dat hulle nie mag saad saai of wingerde
mag aanplant of in besit mag neem nie. Hulle moet in tente woon en
arbeiders wees. In Josua se tyd het hy die volk wat gestraf was by die tempel
laat werk. In Jeremia se tyd het die Regabiete YAH gevrees en het Hom
gedien. Jónadab, seun van Regab, het Jehu koning van Yashar’EL gehelp om
die Baälpriesters dood te maak. So, die konnotasie is daar dat hulle wel die
volk kan wees wat Josua om die bos gely het om te bly lewe. As ons na
vandag se Palestina kyk kom jy ook op die konklusie dat hulle ook deel
daarvan kan wees. Ons praat van ‘n Arabiere groep (Wat in Palestina woon)
wat volgens hul voorvaderlike wette nie wingerde mag aanplant en dus geen
vrug daarvan mag eet of drink nie. Hulle woon in tente of bouvalle en dus
bou hulle geen huise nie (Kyk maar gerus na Ismael se nageslag, hulle eet
of drink glad nie van die wingerdstok nie). Soos oudergewoonte eet of drink
ander volke nie saam met Israeliete Yashar’EL nie en daarom was dit vir die
Regabiete vreemd dat hulle in die huis van YAH moes ingaan en nog boonop
wyn drink.
Nou kan ons kyk na die lering uit die Regabiete. In Jer. 35:6 Maar hulle het
geantwoord: Ons sal geen wyn drink nie, want Jónadab, die seun van Regab
,ons vader, het ons beveel en gesê: Julle mag geen wyn drink, julle en julle
kinders, tot in ewigheid nie.:7 Ook mag julle geen huis bou of saad saai of
wingerd plant of dit besit nie; maar julle moet in tente woon al julle dae,
sodat julle baie dae mag lewe in die land waar julle as vreemdelinge
vertoef. :8 En ons het geluister na die stem van ons vader Jónadab, die
seun van Regab, in alles wat hy ons beveel het, om geen wyn te drink al ons
dae nie, ons, ons vroue, ons seuns en ons dogters; :9 en geen huise te bou
om in te woon nie, en geen wingerd of landerye of saad te besit nie;:10 en
ons het in tente gewoon en geluister en gedoen net soos ons vader Jónadab
ons beveel het.

3.
Jer.35:13 vra YAH : Wil julle hieruit geen lering trek om na My woorde te
luister nie? Die gelese stuk is ‘n uitwysing van gehoorsaamheid van die
kinders wat tot in die kleinste dingetjies vir hulle belangrik was.
YAH het die Regabiete uitgelig in die Skrifte tot waarskuwing vir Sy volk,
want versoekinge van Ha satan lê elke dag vir hulle op die pad. Enige
spreuke van YAH is daar ‘n lering of ‘n boodskap in.
1 Pet 5:5 Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en
wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want
VADER weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy
guns.
Laat jou woord “as ouer” jou eer wees sodat jou kinders ‘n eervolle toekoms
kan hê en moet nie die verkeerde voorbeeld daar stel vir jou nageslag nie.
Matt.5:37. Spr. 1:8 My seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp
die onderwysing van jou moeder nie; :9 want dit is ‘n lieflike krans vir jou
hoof en sierlike kettings vir jou hals. Spr. 3:1 My seun, vergeet my
onderwysing nie, en laat jou hart My gebooie bewaar; :2 want dit sal
lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder.
Spr.4:1 Hoor, julle seuns, na die tug van die vader, en luister om insig te
leer ken; :2 want ek gee aan julle goeie lering, verlaat my onderwysing
nie. :3 Want toe ek ‘n seun was by my vader, teer en ‘n enigste voor my
moeder, :4 het hy my geleer en vir my gesê: Laat jou hart my woorde
vashou; onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. :5 Verkry wysheid, verkry
insig; vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie: :6
verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar; kry dit lief, dan sal dit jou bewaak.
:7 Die beginsel van die wysheid is: Verwerf wysheid en verwerf insig deur
al wat jy besit. :8 Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog; dit sal jou eer as
jy dit omhels. :9 Dit sal ‘n lieflike krans gee vir jou hoof, dit sal jou ‘n
sierlike kroon verskaf. :10 Hoor, my seun, en neem my woorde aan; dan
sal die lewensjare vir jou vermeerder word. :11 In die weg van die
wysheid onderrig ek jou, ek laat jou die spore van opregtheid betree; :12 as
jy loop, sal jou treë nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie
struikel nie. :13 Hou vas aan die tug, laat dit nie los nie; bewaar dit, want
dit is jou lewe. :14 Kom nie op die pad van die bose en betree die weg van
die slegtes nie.
Graag wil ek die onderwerp verbreed deur ons as volk teenoor VADER.
Hoeveel maal kan jy in die Skrif lees oor die hartseer wat SY kinders HOM al
gegee het deur halsstarrigheid. Herhaaldelik het YAH hulle getugtig tot
gehoorsaamheid. Jes.1:5. Kyk na die Regabiete, dit was nie nodig om hulle te
getugtig nie, want hulle was lojaal teen oor hulle vaders!

4.
Joh. 6:67 Toe sê YAHUSHA vir die twaalf: Wil julle nie ook weggaan nie?
Joh. 6:68 En Simon Petrus antwoord Hom: Meester, na wie toe sal ons
gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Joh. 6:69 En ons het geglo en
erken dat U die Gesalfde is, die Seun van die lewende VADER. Hartseer!
Jes. 5:4 Wat is daar meer te doen aan My wingerd wat Ek daar nie aan
gedoen het nie? Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het
wilde druiwe voortgebring? Jes. 22:4 Daarom sê ek: Kyk weg van my af,
dat ek bitterlik kan ween; dring nie aan om my te troos oor die verwoesting
van die dogter van my volk nie;
Eseg. 23:4 En hulle name was: Ohóla, die grootste,(die 10 stamme) en
Ohóliba, haar suster; (die 2 stamme)en hulle het Myne geword en seuns en
dogters gebaar. En wat hulle name betref: Samaría is Ohóla en Jerusalem
Ohóliba. :5 En Ohóla het gehoereer terwyl sy My vrou was, en het gesmag
na haar minnaars, na die Assiriërs, krygshaftige mense :6 wat pers
aangetrek was, goewerneurs en owerstes, almal begeerlike jongmanne,
ruiters te perd. :7 En sy het haar hoererye aan hulle weggegee, hulle
almal, die beste uit die kinders van Assur; en met almal na wie sy gesmag
het—met al hulle drekgode het sy haar verontreinig.:8 So het sy dan haar
hoererye, uit Egipte afkomstig, nie laat staan nie; want hulle het in haar
jeug met haar gemeenskap gehad en hulle het haar maagdelike boesem
gedruk en hul hoerery oor haar uitgestort.:9 Daarom het Ek haar
oorgegee in die hand van haar minnaars, in die hand van die kinders van
Assur na wie sy gesmag het.:10 Hulle het haar skaamte ontbloot, haar
seuns en haar dogters weggeneem; maar haar het hulle met die swaard
gedood, sodat sy ‘n waarskuwende voorbeeld onder die vroue geword het,
en hulle het strafgerigte aan haar voltrek. :11 Alhoewel haar suster
Ohóliba dit gesien het, het sy dit tog met haar verliefdheid erger gemaak as
sy, en met haar hoererye nog erger as haar suster.:12 Sy het gesmag na
die seuns van Assur, goewerneurs en owerstes, krygshaftige mense,
pragtig aangetrek, ruiters te perd, almal begeerlike jongmanne.:13 Toe het
Ek gesien dat sy verontreinig was: altwee het dieselfde weg bewandel. :18
En toe sy haar hoererye geopenbaar en haar skaamte ontbloot het, het my
siel van haar vervreemd geraak, soos my siel vervreemd geraak het van
haar suster. :19 Ja, sy het haar hoererye baie gemaak deur te dink aan die
dae van haar jeug toe sy ‘n hoer was in Egipteland. :22 Daarom, o
Ohóliba, so sê YAH van die leërskare: Kyk, Ek verwek jou minnaars, van
wie jou siel vervreemd geraak het, teen jou, en Ek sal hulle van alle kante
teen jou aanbring::23 die kinders van Babel en al die Chaldeërs, Pekod en
Soa en Koa, al die kinders van Assur saam met hulle, begeerlike jongmanne
wat almal goewerneurs en owerstes is, offisiere en aansienlike mense wat
almal te perd ry (Hindoes; Moslems; Jode; Boeddhiste; Rooms-Katolieke;
ens.).

5.
Eseg. 23:24 En hulle sal teen jou kom met ‘n hoop strydwaens en wiele en
met ‘n menigte van volke; groot skild en klein skild en helm sal hulle
rondom teen jou rig; en Ek sal die strafgerig aan hulle oorgee, en hulle sal
jou vonnis volgens hulle reg.:25 En Ek sal my ywer teen jou rig, dat hulle
in grimmigheid met jou handel: hulle sal jou neus en jou ore afsny, en die
wat van jou oorbly, sal deur die swaard val; hulle sal jou seuns en jou
dogters wegneem, en wat van jou oorbly, sal deur vuur verteer word.
(Wee, wee o Suid Afrika):26 Hulle sal jou ook jou klere uittrek en jou
versiersels wegneem. :27 So sal Ek dan by jou ‘n einde maak aan jou
skandelike dade en jou hoerery, uit Egipteland afkomstig; en jy sal jou oë
nie na hulle opslaan en aan Egipte nie meer dink nie. :28 Want so sê YAH
van die leërskare: Kyk, Ek sal jou oorgee in die hand van hulle wat jy haat,
in die hand van hulle van wie jou siel vervreemd geraak het. :29 En hulle
sal jou as vyand behandel en al jou goed wegneem en jou naak en bloot laat
staan, sodat jou ontugtige skaamte ontbloot kan word. Ja, jou skandelike
dade en jou hoererye:30 het jou dit aangedoen deurdat jy agter nasies aan
gehoereer het en omdat jy met hulle drekgode verontreinig is. :35 Daarom,
so sê YAH van die leërskare: Omdat jy My vergeet het en My agter jou rug
gewerp het, so dra jy dan ook nou jou skandelike dade en jou hoererye.:38
Verder het hulle My dít aangedoen: hulle het My reinheid op dieselfde dag
verontreinig en My Shabbatte ontreinig— :46 Want so sê YAH van die
leërskare: Laat hulle teen hulle ‘n vergadering oproep en hulle tot ‘n
skrikbeeld maak en ‘n plundering.:47 En die vergadering moet hulle stenig
en hulle met hul swaarde stukkend kap; hulle seuns en dogters moet hulle
doodmaak en hulle huise met vuur verbrand. :48 So sal Ek dan die
skandelike dade uit die land laat ophou, dat al die vroue hulle kan laat
waarsku om geen skandelikheid te begaan soos julle nie. :49 En hulle sal
julle skandelike dade op julle laat neerkom, en julle sal die oortredinge van
julle drekgode dra; en julle sal weet dat Ek YAH van die leërskare is.
Is daar nog meer te sê! Hoe hartroerend is die saak wat ons doen en gedoen
het teenoor ons Skepper nie! Gaan ons nie ophou voordat daar niks meer oor
is van die volk nie? Moet ons nie ‘n vergadering saamroep tot ontmoediging
nie ? Wat staan ons te doen?
Ek persoonlik dink dit is voor die hand-liggend! Roei die skandseuns uit
(moffies); slag die Baälspriesters; Breek alle vorme van aanbidding af soos:
kruise, duiwe, visse en hande; Brand alle vorme van vuil seks en sodanige
liefde-maak boeke en DVD; Sluit alle nagklubs en bordele; Brand en breek
alle Afrika beelde; Breek alle dwergies en veë/engeltjies in die huis en tuin;
Breek alle obeliske en vrede-pale in die land, buite jou huis, begraafplase, op
straat, openbare plekke en fees terreine; Kom uit die kerke uit; Kry ‘n
bedankings-brief by die kerk; Lees net die 1933/53 Skrifte; Kom tot inkering,
bekering en wassing sodat jy weer ‘n geboorte kan ontvang in die 1000 jaar
van vrede....
Bedink dit

