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     1417. 
                             Kom ons kyk na Yashar’EL as ‘n blanke volk. 
 

Ek glo daar is 10 tal bewyse dat Yashar’EL wel ‘n blanke volk is.  
Gewoonlik praat ons van Adam, Set, Noag, Abraham, Isak wat almal name is 
wat nie aan swart of Asië-se name behoort nie. Kom ek vat bv. die naam Isak 
wat ‘n Saksiese naam is.  Die naam ‘Sakser’ is Saxon in Engels wat SaacSon 
is. Saac Son beteken weer Son of “I”saac. So kan ons baie van ons 
voorvaderlike name uitlê in betekenisse en dat hulle wel elk deel uitmaak 
van die biologiese bloedlyn wat VADER daar gestel het in Mal.2:15. So kan jy 
deur die Skrif gaan deur die name; Kyk gerus na die Apostels se name wat 
baie vergelyk met die Europese name wat definitief nie met swart of geel 
nasies vergelyk nie.  
Ek gaan nou oor om ‘n klompie bewyse uit die Skrifte haal wat ons lees oor 
die ‘wit’ volk “Yashar’EL”.   
Ek begin om te noem dat Yashar’EL die volgers is van die 10 Gebooie/10 
Wette wat gelees word in die Skrif wat ons het. Daar is geen ander volk op 
aarde wat die 10 Wette onderhou as die 12 seuns van Jakob (Yashar’EL) nie. 
As ons kan kyk na Engeland, Skotland, Ierland, Denemarke, Duitsland, 
Amerika, Holland, Nederland, Frankryk, Australië of Suid Afrika sal ons 
Yashar’EL se geskiedenis, orde en hul leefwyse onder hulle optel. Kyk ook en 
bespeur gerus om te sien dat Yashar’EL oor die hele wêreld te versprei is 
Jes.27:6; Gen.28:14. Waar jy ook al dié Yashar’EL vind op aarde moet jy 
weet dat hulle wel ‘n Europese volke van bo is en word geken en erken as die 
blanke “seuns” van YAHUAH Hos.1:10; Jes.49:12; 24:15;     
Daar is geen twyfel dat die kleur van Adam wit is nie, want Adam met sy 
nageslag kan bloos (Strong’s # 119) 
  

Ons kan nou oorgaan na die volke regoor wêreld. Oral oor die wêreld waar 
die witman gereis het ‘met hul skepe’ het hulle te doen gehad met heiden 
volke met hul eie taal en kulture. Na ‘n klompie jare nadat die witman sy 
voet aan wal gesit het, het die wit man hulle georiënteer waarvan die heiden 
op die ou end “Engels” moes praat. Dus het die heiden nie ‘n keuse gehad om 
die taal van die Europeërs te praat wat Engels, Duits, Frans, ens. was nie.  
 

Nog ‘n vraag kan gevra word: Watter volk op aarde het die Koninkryk van 
YAHUAH verkondig? Is dit nie net Yashar’EL nie?. Duur lesse was geleer 
deur Yashar’EL self waar hulle die Koninkryk verkondiging gedoen het 
onder die heidene, want indien hulle daar dié verkondig onder die heiden 
gedoen het was dit van korte duur. Sodra die Yashar’EL predikers die heiden 
los om op hul eie aan te gaan het hulle eenvoudig teruggekeer na hulle gode. 
Joh,10:27 M.a.w. Die heiden met hulle gelowe en leefwyse is ‘n uitwysing dat 
hulle nie ‘n wit volk kan wees nie. Gou staan hulle hul god af en neem ‘n 
ander aan.  



     1418. 
 
Kom ons kyk na die vlae van die Europeërs wat groot vergelykings het met 
mekaar (as Yashar’EL). Kyk gerus na Finland; Ysland; Noorweë en Swede 
wat ‘n kruis op hulle vlae het wat op sy, sy lê. Daar is ander lande soos: 
Griekeland; Switserland; Noord-Ierland; UK, Engeland (Brittanje); 
Australië; New Zeeland; Ierland; Georgia en Skotland wat ook ‘n kruis op 
hulle vlae het wat  beteken dat hulle wel Yashar’EL manne is. Die kruis op 
landsvlae sal jy nie regtig by ander volke vind nie, behalwe as hulle wel 
beïnvloed was deur Yashar’EL. 
 
Die volgende wat na opgelet moet word is dat YAHUSHA Sy dissipels net na 
die verlore Yashar’EL seuns gestuur het.Joh.10:16 Matt.10:5,6; 15:24. 
YAHUSHA het nie ‘n bevel gegee dat hulle na ander volke as Europeërs moes 
gaan nie. Oorkant die waters het Yashar’EL nie meer Hebreeus gepraat nie. 
Hos.2:7. Paulus aan die anderkant, wat nie ‘n Apostel was nie, het te hore 
gekom van die bevel van YAHUSHA en daarom die verleidings-werke wat hy 
gaan doen het onder die blanke Europeërs (wat groot verdeeldheid 
veroorsaak het).   
 
Die Abraham verbond is volbring/vervul deur sy nageslag m.a.w. aan die wit 
Europeërs  om al die poorte van hul vyande in besit te hê  Gen.22:17. Na 
Abraham het YAHUAH dit oorgedra na Isak en toe Jakob soos Hy dit beloof 
het aan Abraham.   
 
YAHUSHA was ‘n wit Adamiet Klaag.4:7. YAHUSHA het telkemaal genoem 
dat Hy net gekom het na die wit uitverkore Joh.17:9; Nie na ander volke nie 
Matt.15:26; YAHUSHA bid vir die wit Adamiet Joh.17:24 
 
Het jy al enige swart volk gesien oor die eeue wat ‘n woestyn, oerwoud of ‘n 
onbewoonbare land ontwikkel? Toe Suid Afrika ontdek was deur die witman, 
wie het ontwikkel in ‘n leefbare omgewing nie. Wie het Suid Afrika 
gekoloniseer as dit nie die blanke “Boer” was nie.  Wie het alle uitvindings en 
tegnologie hier kom vestig? Was dit nie die wit Europeërs nie? Nog nooit het 
‘n swart volk gehelp om Afrika (soos in ander lande) ontwikkeling nie. Al wat 
ons in hulle geskiedenis kan leer (Soos tans/ huidig) is afbreek en 
vernietiging; Moor onder mekaar weens die drange. Hulle is nooit tevrede al 
kom hulle soms vriendelik voor. Hulle onderdruk en moor mekaar, en 
daardeur vlug hulle gewoonlik na blankes wat hulle moet oppas. Sien jy ooit 
dat witmense na ander lande stroom en oordonder deur onwettige 
immigrante ? Open.12:15; Neh.5:9 
 



     1419. 
 
Kry jy onder die volke wat ‘n voorvader gees aanbidding leefwyse het ‘n 
priester, domeine, pastoor, diaken of ouderling? Nee slegs onder die wit 
volkere.  Het die swart volke ooit ‘n sewende dag “Shabbat” geëer of 
gerespekteer? Nee want vandag is soos gister waarvan dae, maande of jare 
net oorspoel soos die vorige.   
 
As ons in die Skrif lees dat Noag raseg was, moes hy en sy mense wit gewees 
het nie waar nie? Dus was Noag, sy vrou en kinders almal ‘raseg’. As ons na 
die stamboom kyk van die witman (wat Noag insluit) in Luk.3: 23 – 38 lees 
ons dat ‘Adam’ die seun is van VADER! As ons na Jakob/Yashar’EL kyk sal 
ons sien dat hy slegs sy kinders geseën het en nie ander volke nie Gen.49. 
 
Kan enige nasie behalwe die 12 seuns/stamme hulle geboorte ‘van’ teruglei 
na die stamboom van Abraham, Isak of Jakob? 
Hier is ‘n onvolledige riglyn om jou “van” terug te trek na ‘n landstreek of 
bevolking wat gekoppel is aan een van die 12 seuns deur jou “van” Ek weet 
dat ons voorvaders nie vanne gehad het nie, maar soos ons na YAHUSHA se 
geslagsregister kyk glo ek dat die lyne wat getrek kan word ‘n antwoord 
wees.   

Ruben = Fransman 

Símeon & Levi = Tussen die broers 

Juda =  

Sébulon = Nederland/Holland 

Issaskar = Finland 

Dan = Denemarke   

Gad = Duitsland / Switserland 

Aser = België 

Náftali = Swede  

Josef / Efraim = Engeland 

Josef  / Manasse = Amerika 

Benjamin = Noorweë 

 


