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2.
Wat is die Torah?
Eerste wat opkom is dat dit die eerste vyf boeke van Moses is, maar as jy in
diepte ondersoek doen, sal jy agterkom dat daar vele skrywers was aan die
boeke. Maar, bo en behalwe dat dit die eerste vyf boeke van die Skrifte is
beteken die Hebreeuse woord Torah “Instruksies”. Dus is dit instruksie
boeke wat direk vir die volk geskryf was tot wet en orde. Nou die instruksies
wat ons vind in daardie vyf boeke van Moses word opgedeel in twee hoof
kategorieë nl.: Insettinge en Verordeninge.
Insettinge beteken dat VADER vasgestelde wette daar gestel het wat
onderhou moet word. Verordeninge beteken dat daardie bepaalde Insettinge
(wette) uitgevoer en onderhou moet word. Wat ook belangrik is om te weet
is dat die 10 bevele (gebooie) ook deel maak van die verordeninge, want daar
is aan YAHUSHA die vrae gevra in Matt. 22:36-40 ‘wat is die groot gebod’.
Ons lees ook in Deut.28 van die Insettinge en Verordeninge waar die seën en
straf inlê.
Kom ons lees in Deut. 17:18-20 En as hy (jy) op die troon van sy (jou)
koninkryk (huis) sit, moet hy (jy) vir hom (jou) ‘n afskrif van hierdie wet in
‘n boek skrywe, uit dié wat voor die Levitiese priesters lê; 17:19 en dit moet
by hom (jou) wees, en hy (jy) moet al die dae van sy (jou) lewe daarin lees,
dat hy (jy) kan leer om die HERE YAH sy (jou) God Skepper te vrees deur
al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou, om dit te doen;
17:20 sodat sy (jou) hart hom nie verhef oor sy (jou) broers nie en hy (jy)
van die gebod nie regs of links afwyk nie; dat hy (jy) die dae kan verleng in
sy (jou) koninkryk (huis), hy (jy) en sy (jou) seuns, onder Israel Yashar’EL.
Ons kan nou sê ja maar ons is nie meer onder die wet volgens Paulus nie.
(Rom. 6:14 Want die sonde (wetsoortreding) sal oor julle nie heers nie;
want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade). Mense wees
versigtig om die man se boeke te lees, want dit bring groot verwarring.
YAHUSHA het duidelik gesê in Hand. 3:25,26 En julle is kinders van die
profete en van die verbond wat God VADER met ons vaders gesluit het toe
Hy vir Abraham gesê het: En in jou saad sal al die geslagte van die aarde
geseën word. :26 God VADER het, nadat Hy SY Kind J*sus YAHUSHA
opgewek het, Hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy
booshede te bekeer. Hoor julle die woorde! “Eers gestuur om te seën”
Gen.32:26 Om die seëninge te ontvang moet jy tog die wette ken nie waar
nie? Jy moet weet watter wette bestaan en watter nie. Jy moet weet dat die
huwelik (wet) nie meer van toepassing is nie tog staan die ander (Jes.50:1).

3.
Kom ons kyk na wette wat nie gestop of onder die “genade wet” van Paulus is
nie. Hier volg ‘’n paar ‘Instruksies’ wat onderhou moet word, met Skrif:
(1) Die man is die hoof van die huis (2) Neem ‘n vrou uit jou mense
(3) Geen hoerery nie (4) Tug en onderrig jou kinders
(5) Vertel jou mense van die Egipte (6) Leer hulle die 10 bevele (gebooie)
(7) Hou en onderhou die Shabbat en Shabbate (8) Gee jou tiendes
(9) Dra die regte klere (10) Eet die regte kosse (11) Leer hulle die “Name”
1) Die man is die hoof van die huis. Gen. 3:16 Aan die vrou het Hy gesê: Ek
sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy
kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.
2) Neem ‘n vrou uit jou mense. Gen. 2:23 Toe sê die mens: Dit is nou
eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin
genoem word, want sy is uit die man geneem.
3) Geen hoerery nie. Gen. 2:24 Daarom sal die man sy vader en moeder
verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees. Matt.19:9
4) Tug en onderrig jou kinders. Spr. 22:6 Oefen die seun volgens die eis van
sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.
5) Vertel jou mense van die Egipte. Deut. 6:20,21 As jou seun jou later vra
en sê: Wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat
die HERE YAH onse God Skepper julle beveel het? 6:21 dan moet jy aan
jou seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte; maar die HERE VADER
het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei.
6) Leer hulle die 10 bevele (gebooie) Ex. 20:6 en Ek bewys barmhartigheid
aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou.
7) Hou en onderhou die Shabbat en Shabbate. Ex. 20:9 Ses dae moet jy
arbei en al jou werk doen; 20:10 maar die sewende dag is die Shabbat van
die HERE YAH jou God Skepper; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou
seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou
vreemdeling wat in jou poorte is nie. Ex.31:13
8) Gee jou tiendes. Mal 3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat
daar spys in My huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE YAH
van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak
en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.
9) Dra die regte klere. Deut. 22:5 ‘n Vrou mag geen mansklere dra nie, en ‘n
man mag geen vrouens klere aantrek nie;....
10) Eet die regte kosse. Deut. 14:3 Jy mag niks eet wat ‘n gruwel is nie.
11) VADER se NAAM is in die Seun se Naam nl.: YHUH / YAHUAH/ YAHUSHA.
Jer. 23:27 is hulle daarop bedag om My volk My Naam te laat
vergeet ....., soos hulle vaders My Naam vergeet het deur Baäl?

4.
Hier is ‘n paar Insettinge van die Instruksies wat ons deur YAH ontvang het:
Die 10 Woorde /Wette /Gebooie Ex.20:
(1) :3 Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.
(2):4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat
bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die
waters onder die aarde is nie. :5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en
hulle nie dien nie; want Ek, die HERE YAH jou God Skepper, is ‘n
jaloerse God Skepper wat die misdaad van die vaders besoek aan die
kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;:6
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en
My gebooie onderhou.
(3):7 Jy mag die Naam van die HERE YAH jou God Skepper nie ydellik
gebruik nie, want die HERE YAH sal die een wat Sy Naam ydellik
gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
(4):8 Gedenk die Shabbatdag, dat jy dit heilig afsonder. :9 Ses dae moet jy
arbei en al jou werk doen; :10 maar die sewende dag is die Shabbat
van die HERE YAH jou God Skepper; dan mag jy géén werk doen nie—
jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou
vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. :11 Want in ses dae het
die HERE YAH die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat
daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE
YAH die Shabbatdag geseën en dit geheilig afgesonder.
(5):12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die
land wat die HERE YAH jou God Skepper aan jou gee.
(6) :13 Jy mag nie doodslaan nie.
(7) :14 Jy mag nie egbreek verbaster nie.
(8) :15 Jy mag nie steel nie.
(9) :16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
(10):17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se
vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of
iets wat van jou naaste is nie.
Die verkorte 10 Woorde
1) Geen gode voor My aangesig
6) Jy mag nie doodslaan nie
2) Geen beelde van daardie gode

7) Jy mag nie verbaster nie

3) Geen ydellik gebruik van My Naam nie

8) Jy mag nie steel nie

4) Gedenk die Shabbat

9) Jy mag nie vals getuig nie

5) Eer jou vader en jou moeder

10) Jy mag nie begeer nie

5.
Die seën (byeenkoms)
Num. 6:23-27 ..: So moet julle die kinders van Israel Yashar’EL seën deur
vir hulle te sê: :24 Die HERE YAHUAH seën en jou behoed; :25 die HERE
YAHUAH sal Sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig goedgunstig
wees; :26 die HERE YAHUAH sal Sy aangesig oor jou verhef en aan jou
vrede gee. :27 So moet hulle dan My Naam op die kinders van Israel
Yashar’EL lê; en Ék sal hulle seën.
Die seën verkort
YAHUAH seën en bewaar jou
YAHUAH hou toesig oor jou en voed jou
YAHUAH rig Sy aangesig na jou en skenk aan jou vrede
Seën jou naaste
Hand. 3:25,26 En julle is kinders van die profete en van die verbond wat
God VADER met ons vaders gesluit het toe Hy vir Abraham gesê het: En in
jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. :26 God VADER
het, nadat Hy SY Kind J*sus YAHUSHA opgewek het, Hom eers vir julle
gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer.
Matt. 25:34; Mark. 10:16; Luk. 24:50; Gen.32:26
Herinnering
Deut. 6:4-9 Hoor, Israel Yashar’EL, die HERE YAH onse God Skepper is ‘n
enige HERE YAH.:5 Daarom moet jy die HERE YAH jou God Skepper
liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. :6 En hierdie
woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; :7 en jy moet dit
jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is
en as jy gaan lê en as jy opstaan. :8 Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou
hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees. :9 En jy moet dit
op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.
Matt. 22:37-40 En J*sus YAHUSHA antwoord hom: Jy moet die Here YAH
jou God Skepper liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele
verstand. 22:38 Dit is die eerste en groot gebod. 22:39 En die tweede wat
hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 22:40 Aan
hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.
Jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe (fisies).
Skerp jou kinders met die woorde van YAH, met jou sit, loop, lê en opstaan
Verkorte herinnering
Hoor Israel Yashar’EL , YAH onse Skepper is ‘n enige YAHUAH
Jy moet YAH jou Skepper liefhê met jou hele hart, siel en al jou krag en
jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

6.
Die klossies
Num. 15:38,39: Spreek met die kinders van Israel Yashar’EL en sê aan
hulle, hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hul klere, in
hulle geslagte, en aan die hoek klossies ‘n draad van pers / blou stof
vasbind. 15:39 En dit sal julle as klossies dien: as julle dit sien, moet julle
aan al die gebooie van die HERE YAH dink, dat julle dit doen en nie jul hart
en jul oë navolg waar julle agter aan hoereer nie, Deut.22:12
Geen baster op die vergadering nie.
Deut. 23:2 Geen baster mag in die vergadering van die HERE YAH kom
nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE YAH nie
kom nie. Deut. 23:6 Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir
ewig nie soek nie. Esra. 9:12 Gee dan nou julle dogters nie aan hulle seuns
en neem hulle dogters nie vir julle seuns nie, en soek tot in ewigheid nie
hulle vrede en geluk nie, sodat julle kan sterk word en die goeie van die
land geniet en dit aan julle kinders as besitting kan gee tot in ewigheid.
Die mans moet drie maal ‘’n jaar voor YAH verskyn
Ex. 23:17 Drie maal in die jaar moet al jou manspersone voor die aangesig
van die Here HERE YAH verskyn. Ex.34:23 Deut. 16:16 Drie maal in die
jaar moet al jou manne voor die aangesig van die HERE YAH jou God
Skepper verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van die
ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle
mag nie met leë hande voor die aangesig van die HERE verskyn nie;
Fees van ongesuurde brode = Pasga met ongesuurde brood
Fees van die weke = Eerstelinge fees
Huttefees = Insameling fees

Gedenk die Shabbat
Ex. 20:8 Gedenk die Shabbatdag, dat jy dit heilig afsonder. Ex. 20:10 ... die
sewende dag is die Shabbat van die HERE YAH jou God Skepper; dan mag
jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou
diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Ex.50:10

7.
Vergewe jou broer 70 x 7
Matt. 18:21,22 Toe kom Petrus na Hom en sê: Here Meester, hoe dikwels
sal my broeder teen my sondig oortree en ek hom vergewe? Tot sewe maal
toe? :22 J*sus YAHUSHA antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal
toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.
Liefde tot jou naaste
Lev. 19:18 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van
jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die
HERE YAH. Matt. 22:37 En J*sus YAHUSHA antwoord hom: Jy moet die
Here YAH jou God Skepper liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en
met jou hele verstand. :38 Dit is die eerste en groot gebod. :39 En die
tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Jak.
2:8 As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die Skrif: Jy moet
jou naaste liefhê soos jouself—dan doen julle goed.
Sewe gruwels
Spr. 6:16-19 Hierdie ses dinge haat die HERE YAH, en sewe is vir Sy siel ‘n
gruwel: :17 trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed
vergiet, :18 ‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die
kwaad toe loop, :19 een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen
broers tweedrag saai.
(1) Trotsaard (2) Leuenaar (3) Moordenaar (4) Ongeluk beplanner (5) Gou
dwaal na versoeking (6) Valse getuie (7) Tweedrag saaier
Ek sluit met die twee Wesens, VADER en Seun
Daar is twee Wesens, VADER en ‘n Seun Joh. 5:26 Want soos die VADER
lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself
te hê. Gen.1:26; 11:7. Ps.2:2-8; 22:1,12-23; 45:3,8; 110:1-5.
Spr.8:22,23,35,36; 30:4. Jes.4:2; 5:1; 23:5,6; 42:1,6; 49:5,6; 50:4-11; 53:112; 61:1. Mig.5:1-3. Dan.7:9,13,14,22. Matt.3:17; 11:27; 16:27; 17:5; 19:17;
27:46. Mark.14:36; 16:19. Luk.4:18; 22:70; 24:49. Joh. 3:16-18; 6:32,37,39;
7:18; 8:16-18,28; 10:29,30; 12:28-30,49; 13:16,19,20; 14:1-31; 15:10; 17:1-26;
20:17,31. Hand.2:32-36; 3:13,15; 4:10,26,30; 7:55,56; 1 Pet.1:3,19-21.
2 Pet.1:17,18. 1 Joh. 1:2,3,7; 2:1,22; 3:8,9,23,24; 4:1-17; -15; 5:1-21. 2 Joh.1:3.
Jak.1:1. Open.1:1,2; 3:5; 11:15.
Bedink dit

