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     2. 
            Die Grondbeginsels van dié Torah wat die 613 huwelik wette bevat. 
Voor ek begin met die wette moet ek net noem dat ons as Yashar’EL ‘n 
geskeide vrou is, maar wel weer deur YAHUAH/YAHUSHA die geleentheid 
aan gebied word deur Sy dood. Dus die verduideliking rondom die wette is 
wel om in voorbeding te kom vir dit wat vir ons voorlê in YAHUAH se 
wederkoms.  
 
1.) Om te weet daar is 'n Skepper:  
Ex. 20:2  Ek is die HERE YAHUAH jou God Skepper wat jou uit Egipteland, 

uit die slawehuis, uitgelei het. Wie was daardie “Skepper” ? 
Ex. 3:2  Daarop verskyn die Engel Boodskapper van die HERE VADER aan 

hom in ‘n vuurvlam uit ‘n doringbos. En toe hy weer sien, brand die 
doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie! Wie 
was daardie “Boodskapper” ?    

Ex. 3:6  Verder sê Hy: Ek is die God Skepper van jou vader, die God 
Skepper van Abraham, die God Skepper van Isak en die God Skepper 
van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees 
om God Skepper aan te sien. Was die Skepper dan nie die 
“Boodskapper” nie?  

Ex. 32:34  Maar gaan nou en lei die volk waarheen Ek jou gesê het. Kyk, 
my engel sal voor jou uit gaan. Maar die dag as Ek besoeking doen, 
dan sal Ek hulle sonde oortredinge oor hulle besoek.  

Dus was die “Boodskapper” YAHUAH ons Skepper, nie dié “VADER” wat vir 
die Boodskapper gestuur het nie.   

 
2.) Nie gedagtes hê om ander gode te vermaak of te verbeeld nie:  
Ex. 20:3  Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.  
Ex. 20:4  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. 

 
3.) Om te weet dat YAHUAH enig is:  
Deut. 6:4  Hoor, Israel, die HERE YAHUAH onse God Skepper is ‘n enige 

HERE YAHUAH. Enig beteken: onverdeeld; uniek   
Joh. 17:20  Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur 

hulle woord in My sal glo—  
Joh. 17:21  dat almal een mag wees net soos U, VADER, in My en Ek in U; 

dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My 
gestuur het. 

Dus is dié Seun van VADER onverdeeld tog ‘n volgende Wese. 
 
4.) Om YAHUAH lief te hê: 
Deut. 6:5  Daarom moet jy die HERE YAHUAH jou God Skepper liefhê met 

jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. 
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5.) Om YAHUAH te vrees: 
Deut. 10:20  Die HERE YAHUAH jou God Skepper moet jy vrees, Hom 

moet jy dien en Hom moet jy aanhang en by Sy Naam sweer. Verstaan 
“vrees: in:  

1Joh. 4:18  Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde 
 dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het 
nie volmaak geword in die liefde nie. 

Dus om te kan vrees moet jy liefde hê wat eer en respek kan betoon.  
 

6.) Om YAHUAH se Naam te reinig: 
Lev. 22:32  En ontheilig ontreinig My heilige reine Naam nie, sodat Ek 

geheilig gereinig kan word onder die kinders van Israel. Yashar’EL. Ek 
is die HERE YAHUAH wat julle heilig reinig, 

 
7.) Om nie YAHUAH se Naam te ontreinig nie:  
Lev. 22:32  En ontheilig ontreinig My heilige reine Naam nie, sodat Ek 

geheilig gereinig kan word onder die kinders van Israel. Yashar’EL. Ek 
is die HERE YAHUAH wat julle heilig reinig, 

Dus om reg te doen is om jou Skepper al die eer te gee sodat Hy so ook aan 
jou kan doen.   
 
8.) Om voorwerpe wat vergelyking inhou met YAHUAH se Naam te 

vernietig:  
Deut. 12:3  En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel 

en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand en die gesnede beelde 
van hulle gode omkap en hulle naam van dié plek laat verdwyn.  

Deut. 12:4  So mag julle nie doen met die HERE YAHUAH julle God 
Skepper nie;  

Deut. 12:5  maar die plek wat die HERE YAHUAH julle God Skepper uit al 
julle stamme sal uitkies om Sy Naam daar te vestig om daar te woon, 
moet julle opsoek en daarheen moet jy kom. 

 
9.) Om te luister na die profeet wat praat in YAHUAH se Naam:  
Deut. 18:15  ‘n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE 

YAHUAH jou God Skepper vir jou verwek; na Hom moet julle luister— 
Hier spreek die vers van YAHUSHA m.a.w. YAHUAH wat “SHA” aangeneem 
het totdat Hy weer terugkom as YAHUAH. 
   
10.) Om YAHUAH nie te versoek nie: 
Deut. 6:16  Julle mag die HERE YAHUAH julle God Skepper nie versoek 

soos julle Hom by Massa versoek het nie.  
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          Wette van Karakter 

11.) Om YAHUAH se weë na te volg:  
Deut. 28:9  Die HERE YAHUAH sal jou vir Hom as heilige reine volk 

bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE 
YAHUAH jou God Skepper hou en in Sy weë wandel.  

 
12.)  Om YAHUAH te vrees, dien en aan te hang:  
Deut. 10:20  Die HERE YAHUAH jou God Skepper moet jy vrees, Hom 

moet jy dien en Hom moet jy aanhang en by Sy Naam sweer.  
 
13.) Om YAHUAH se uitverkore seuns lief te hê: 
 Lev. 19:18  Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders 

seuns van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 
Ek is die HERE YAHUAH.  

 
14.) Om besoekers / gaste lief te hê:  
Deut. 10:19  Daarom moet julle die vreemdeling gaste liefhê, want julle was 

vreemdelinge gaste in Egipteland.  
 
15.) Om nie jou broer te haat, en onnodiglik berispe nie: 
Lev. 19:17  Jy mag jou broer (wat lyk soos jy) in jou hart nie haat nie. Jy 

moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde 
oortreding op jou laai nie.  

 
16.) Om onnodiglik straf te verwerf:  
Lev. 19:17  Jy mag jou broer (wat lyk soos jy) in jou hart nie haat nie. Jy 

moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde 
oortreding op jou laai nie.  

 
17.) Om nie jou broer in die verleentheid plaas nie: 
Lev. 19:17  Jy mag jou broer (wat lyk soos jy) in jou hart nie haat nie. Jy 

moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde 
oortreding op jou laai nie.  

 
18.) Om ‘n swakke by te staan:   
Ex. 21:22  En as manne met mekaar veg en ‘n swanger vrou so stamp dat 

haar vrug afgaan, maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik 
boete betaal soos die man van die vrou hom dit oplê, en hy moet dit 
deur skeidsregters gee.  

 
19.) Geen kwaadspreek nie:  
Lev. 19:16  Jy mag nie as ‘n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop 

nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die HERE 
YAHUAH.  



     5. 
20.) Nie om wraak te neem nie:  
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 YAHUAH.  

 

21.) Nie om 'n haatdraend te wees nie:  
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 YAHUAH.  

 

Studie die Wette van die Torah  
22.) Om Torah te studeer:  
Deut. 6:6  En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart 

wees;  
Deut. 6:7  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. 
 

23.) Eer die grysaard:  
Lev. 19:32  Vir die grys hare moet jy opstaan, en die persoon van ‘n 

grysaard eer; en jy moet jou God Skepper vrees. Ek is die HERE 
YAHUAH.  

 

         Wette van afgodery en Heidendom 
24.) Geen maak of aanbid afgodery:  
Lev. 19:4  Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode 

nie. Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper.  
 

25.) Dink aan YAHUAH en doen Sy Wette:  
Num 15:39  En dit sal julle as klossies dien: as julle dit sien, moet julle aan 

al die gebooie van die HERE YAHUAH dink, dat julle dit doen en nie jul 
hart en jul oë navolg waar julle agter aan hoereer nie,  

Num 15:40  sodat julle aan al my gebooie mag dink en dit doen, en aan 
julle God Skepper heilig rein mag wees. 

 

26.) Geen onderdrukking nie:  
Ex. 22:26  As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit 

teruggee voor die son ondergaan;  
Ex. 22:27  want dit is sy enigste bedekking, dit is die bekleding vir sy vel. 
Waarin moet hy anders slaap? En as hy na My roep, sal Ek hoor, want Ek 
is genadig goedgunstig. 
 
27.) Geen afgode aanbidding  
Ex. 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, 

die HERE YAHUAH 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;  
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28.) Buig voor geen gode en dien hulle nie:  
Ex. 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, 

die HERE YAHUAH 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;  

 
29.) Geen gesnede afbeeldsels:    
Ex. 20:4  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. 
 
30.) Jy mag nie gode maak nie:  
Lev. 19:4  Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode 

nie. Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper.  
 
31.) Moet nie oortree en bly by die wette:  
Ex. 20:20  Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God 

Skepper het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag 
wees, sodat julle nie sondig oortree nie.  

 
32.) Moet nie gode aanroep nie: 
Ex. 23:13  En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle jul in ag neem. En die 

naam van ander gode mag julle nie vermeld nie; dit mag uit jou mond 
nie gehoor word nie.  

 
33.) Verbrand alle gode:  
Deut. 13:17  Ook mag daar niks van wat bangoed is, aan jou hand bly kleef 

nie, sodat die HERE YAHUAH Hom van die gloed van Sy toorn kan 
afwend en aan jou barmhartigheid kan bewys en Hom oor jou ontferm 
en jou vermenigvuldig, soos Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het—  

Deut. 13:18  as jy luister na die stem van die HERE YAHUAH jou God 
Skepper om al Sy gebooie te hou wat ek jou vandag beveel, deur te doen 
wat reg is in die oë van die HERE YAHUAH jou God Skepper.  

 
34.) Neem niks van dié wat gestraf word:  
Deut. 13:17  Ook mag daar niks van wat bangoed is, aan jou hand bly kleef 

nie, sodat die HERE YAHUAH Hom van die gloed van Sy toorn kan 
afwend en aan jou barmhartigheid kan bewys en Hom oor jou ontferm 
en jou vermenigvuldig, soos Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het—  

Deut. 13:18  as jy luister na die stem van die HERE YAHUAH jou God 
Skepper om al sy gebooie te hou wat ek jou vandag beveel, deur te doen 
wat reg is in die oë van die HERE YAHUAH jou God Skepper.  
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35.) Bevoordeel jou nie uit straf nie:  
Deut. 13:17  Ook mag daar niks van wat bangoed is, aan jou hand bly kleef 

nie, sodat die HERE YAHUAH Hom van die gloed van Sy toorn kan 
afwend en aan jou barmhartigheid kan bewys en Hom oor jou ontferm 
en jou vermenigvuldig, soos Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het—  

Deut. 13:18  as jy luister na die stem van die HERE YAHUAH jou God 
Skepper om al sy gebooie te hou wat ek jou vandag beveel, deur te doen 
wat reg is in die oë van die HERE YAHUAH jou God Skepper.  

 
36.) Laat gee gode jou lei of mislei nie: 
Deut. 13:12  As jy in een van jou stede wat die HERE YAHUAH jou God 

Skepper jou gee om daar te woon, hoor sê:  
Deut. 13:13  Deugniete het by jou opgetree en die inwoners van hulle stad 

verlei deur te sê: Laat ons gaan en ander gode dien—wat julle nie geken 
het nie—  

Deut. 13:14  dan moet jy terdeë ondersoek en naspeur en uitvra, en as dit 
waarheid is, staan die saak vas, is hierdie gruwel by jou gedoen,  

Deut. 13:15  dan moet jy die inwoners van dié stad sekerlik verslaan met 
die skerpte van die swaard deur dit met die banvloek te tref en alles wat 
daarin is, ook die vee, met die skerpte van die swaard. 
 
37.) Openbaar geheim wat verlokte gode versprei:  
Deut. 13:6  As jou broer, die seun van jou moeder, of jou seun of dogter of 

die vrou wat jy liefhet, of jou vriend wat soos jou eie siel is, jou in die 
geheim verlok en sê: Laat ons gaan en ander gode dien—wat jy en jou 
vaders nie geken het nie,  

Deut. 13:7  uit die gode van die volke wat rondom julle is, naby jou of ver 
van jou af; van die een einde van die aarde tot by die ander einde van 
die aarde—  

Deut. 13:8  dan moet jy nie inwillig en na hom nie luister nie; ook mag jou 
oog hom nie verskoon nie, en jy mag jou nie ontferm en niks om sy 
ontwil wegsteek nie,  

Deut. 13:9  maar jy moet hom sekerlik doodmaak; jou hand moet eerste 
teen hom wees om hom dood te maak, en daarna die hand van die hele 
volk. 

 
38.) Geen ontferming aan ‘n verlokte nie: Deut. 13:6-9 (soos bo) 
 
39.) Stop die misleier: Deut. 13:6-9 (soos bo) 
 
40.) Moet nie die misleier beskerm nie: Deut. 13:6-9 (soos bo) 
 
41.) Kla hom aan en openbaar sy verlokkinge: Deut. 13:6-9 (soos bo 
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42.) Jy mag nie profeteer in die naam van afgodery:  
Deut. 13:12  As jy in een van jou stede wat die HERE YAHUAH jou God 

Skepper jou gee om daar te woon, hoor sê:  
Deut. 13:13  Deugniete het by jou opgetree en die inwoners van hulle stad 

verlei deur te sê: Laat ons gaan en ander gode dien—wat julle nie geken 
het nie—  

Deut. 13:14  dan moet jy terdeë ondersoek en naspeur en uitvra, en as dit 
waarheid is, staan die saak vas, is hierdie gruwel by jou gedoen,  

Deut. 13:15  dan moet jy die inwoners van dié stad sekerlik verslaan met 
die skerpte van die swaard deur dit met die banvloek te tref en alles wat 
daarin is, ook die vee, met die skerpte van die swaard. 
 
43.) Luister nie na valse profeet nie:  
Deut. 13:12  As jy in een van jou stede wat die HERE YAHUAH jou God 

Skepper jou gee om daar te woon, hoor sê:  
Deut. 13:13  Deugniete het by jou opgetree en die inwoners van hulle stad 

verlei deur te sê: Laat ons gaan en ander gode dien—wat julle nie geken 
het nie—  

Deut. 13:14  dan moet jy terdeë ondersoek en naspeur en uitvra, en as dit 
waarheid is, staan die saak vas, is hierdie gruwel by jou gedoen,  

Deut. 13:15  dan moet jy die inwoners van dié stad sekerlik verslaan met 
die skerpte van die swaard deur dit met die banvloek te tref en alles wat 
daarin is, ook die vee, met die skerpte van die swaard. 
 
44.) Jy mag nie valslik profeteer in die naam van jou Skepper “YAHUAH”  
Deut. 18:20  Maar die profeet wat so vermetel is om ‘n woord in My Naam 
te spreek wat Ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam 
van ander gode spreek, dié profeet moet sterwe. 
 
45.) Wees nie bevrees vir die dood van ‘n valse profeet nie: 
Deut. 18:21  En as jy in jou hart sê: Hoe sal ons die woord weet wat die 

HERE YAHUAH nie gespreek het nie? —  
Deut. 18:22  as die profeet in die Naam van die HERE YAHUAH spreek, en 
wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die 
HERE YAHUAH nie gespreek het nie; deur vermetelheid het die profeet dit 
gespreek; jy mag vir hom nie bang wees nie. 
 
46.) Jy mag nie gode se naam uiter of op sweer nie:  
Ex. 23:13  En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle jul in ag neem. En die 

naam van ander gode mag julle nie vermeld nie; dit mag uit jou mond 
nie gehoor word nie.  
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47.) Raadpleeg geen waarsêers of medium nie: 
Lev. 19:31  Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste 

wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. 
Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper.  

 
48.) Gaan nie na magiese sieners of hekse toe nie:   
Lev. 19:31  Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste 

wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. 
Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper.  

 
49.) Laat jou kinders nie deur die vuur (kerse) aan Molog gedoop word nie:   
Lev. 18:21  En van jou kinders mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te 

laat deurgaan nie, dat jy die Naam van jou God Skepper nie ontheilig 
ontreinig nie. Ek is die HERE YAHUAH.  

 
50.) Geen beeld of obeliske waar YAHUAH aanbid word nie: 
Deut. 16:21  Jy mag vir jou nie ‘n heilige boomstam—enige boom—plant 

langs die altaar van die HERE YAHUAH jou God Skepper wat jy vir jou 
sal maak nie.  

Deut. 16:22  Ook mag jy vir jou geen klippilaar, wat die HERE YAHUAH 
jou God Skepper haat, oprig nie.  

 
51.) Geen eerbetoning vir gode nie:  
Lev. 26:1  Julle mag vir julle geen afgode maak nie; en ‘n gesnede beeld of 

‘n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie en ‘n steen met 
beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie; 
want Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper.  

 
52.) Geen gode beelde in of rondom jou aanbidding nie:  
Deut. 16:21  Jy mag vir jou nie ‘n heilige boomstam—enige boom—plant 

langs die altaar van die HERE YAHUAH jou God Skepper wat jy vir jou 
sal maak nie.  

Deut. 16:22  Ook mag jy vir jou geen klippilaar, wat die HERE YAHUAH 
jou God Skepper haat, oprig nie.  

 
53.) Om afgode en hul toebehore te vernietig:  
Deut. 12:2  Julle moet terdeë verniel al die plekke waar die nasies wat julle 

gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge en op die 
heuwels en onder elke groen boom.  

 
54.) Nie om voordeel te trek uit die afgode en hul toebehore:  
Deut. 7:26  En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net 

so onder die banvloek kom nie; jy moet daar heeltemal ‘n afsku van hê 
en dit geheel en al as gruwel beskou; want dit is onder die banvloek.  
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55.) Nie om voordeel te trek uit ornamente van afgode nie: 
Deut. 7:25  Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur 

verbrand; die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of 
vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie; want dit is vir 
die HERE YAHUAH jou God Skepper ‘n gruwel.  

 
56.) Nie om 'n verbond met afgodedienaars te maak nie: 
Deut. 7:1  As die HERE YAHUAH jou God Skepper jou inbring in die land 

waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit 
verjaag: .....  

Deut. 7:2  en die HERE YAHUAH jou God Skepper hulle aan jou oorgee, dat 
jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref; jy 
mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig goedgunstig wees 
nie. 
 
57.) Nie hulle in guns aansien nie: 
Deut. 7:1  As die HERE YAHUAH jou God Skepper jou inbring in die land 

waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit 
verjaag: .....  

Deut. 7:2  en die HERE YAHUAH jou God Skepper hulle aan jou oorgee, dat 
jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref; jy 
mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig goedgunstig wees 
nie. 
 
58.) Nie om hulle te laat woon in ons land nie:  
Ex. 23:33  Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om 

teen My te sondig oortree nie. Want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir 
jou ‘n strik wees.  

 
59.) Nie om hulle na te boots in doen en late of in klere drag; eet gewoontes: 
Lev. 20:23  En julle mag nie wandel in die insettinge van die nasie wat Ek 

voor julle uit verdrywe nie; want al hierdie dinge het hulle gedoen; 
daarom het Ek ‘n afsku van hulle gekry.  

 
60.) Nie om bygelowige te wees nie:  
Lev. 19:26  Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie met 
verklaring van voortekens of goëlery omgaan nie. 
 
61.) Nie om te gaan in 'n beswyming, ens. nie:  
Deut. 18:10  Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy 

dogter deur die vuur laat deurgaan—wat met waarsêery, goëlery of 
met verklaring van voortekens of towery omgaan nie,  

Deut. 18:11  of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n 
afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. 
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62.) Geen ommegang met astrologie nie:  
Lev. 19:26  Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie met 
verklaring van voortekens of goëlery omgaan nie. 
 
63.) Geen mompel met inkantasies (afgestorwe en gode skoonmaak gebede) 
Deut. 18:10  Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy 

dogter deur die vuur laat deurgaan—wat met waarsêery, goëlery of 
met verklaring van voortekens of towery omgaan nie,  

Deut. 18:11  of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n 
afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie 
 
64.) Geen kontak met die dooies: Deut. 18:11 
65.) Geen raadpleeg by afgestorwene: Deut. 18:11 
66.) Geen heks of waarsêer mag geraadpleeg word nie: Deut. 18:11 
67.) Geen towerkunste mag  uitgevoer word nie: Deut. 18:10 
 
68.) Mans mag nie hulle hare afskeer aan die kante van die kop nie:  
Lev. 19:27  Julle mag die rand van julle hoof hare nie rond wegskeer nie. 
Ook mag jy die rand van jou baard nie skend nie. 
 
69.) Mans mag nie hul baarde se rand skaad nie (bokbaard): Lev. 19:27 
 
70.) Mans mag nie vroue se klere dra nie:  
Deut. 22:5  ‘n Vrou mag geen mansklere dra nie, en ‘n man mag geen 

vrouens klere aantrek nie; want almal wat dit doen, is vir die HERE 
YAHUAH jou God Skepper ‘n gruwel.  

 
71.) Vroue mag nie mans se klere dra nie: Deut. 22: 5 
 
72.) Geen tatoeëermerk op jou vel nie: 
Lev. 19:28  Julle mag ook ter wille van ‘n dooie geen snye in julle vlees 

maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die 
HERE YAHUAH.  

 
73.) Jy mag nie jouself stukkend slaan of sny nie:  
Deut. 14:1  Julle is kinders van die HERE YAHUAH julle God Skepper; julle 

mag julle ter wille van ‘n dooie nie stukkend kerwe of ‘n kaalte tussen 
julle oë maak nie.  

 
74.) Nie 'n kaal plek te maak in rou nie: Deut. 14: 1 
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Wette van Bekering 
 

75.) Om berou en belynings van oortredings deur te gee: 
Num 5:6  Spreek met die kinders van Israel Yashar’EL: As ‘n man of vrou 

enige menslike sonde oortredinge doen, sodat ontrou teen die HERE 
YAHUAH gehandel word, en dié siel skuldig word,  

Num 5:7  dan moet hulle hul sonde oortredinge wat hulle gedoen het, bely; 
daarna moet hy wat hy skuldig is, ten volle teruggee en die vyfde deel 
daarvan byvoeg, en hy moet dit aan dié een gee teen wie hy hom skuldig 
gemaak het. 

 
                                 Lees dié Wette van  reken en uitkenning  
76.) Om te erken en uit te ken per dag:  
Deut. 6:4  Hoor, Israel Yashar’EL, die HERE YAHUAH onse God Skepper is 

‘n enige HERE YAHUAH.  
Deut. 6:5  Daarom moet jy die HERE YAHUAH jou God Skepper liefhê met 

jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. 
Deut. 6:6  En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart 

wees;  
Deut. 6:7  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. 
 
                                          ‘n Profetiese gebed en seëninge 
77.) Om ons Almagtige te dien met daaglikse gebede: 
Ex. 23:25  En julle moet die HERE YAHUAH julle God Skepper dien; dan 

sal Hy jou brood en jou water seën, en Ek sal siektes uit jou midde 
verwyder. 

 
78.) Die profeet/priester moet Yashar’EL volk daaglikse seën:  
Num 6:23  Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders 

seuns van Israel Yashar’EL seën deur vir hulle te sê:  
Num 6:24  Die HERE YAHUAH seën en behoed jou;  
Num 6:25  die HERE YAHUAH hou toesig oor jou en Sy goedgunstigheid 

skyn oor jou;  
Num 6:26  die HERE YAHUAH rug Sy aangesig oor jou en skenk jou vrede.  
Num 6:27  So moet hulle dan My Naam op die kinders seuns van Israel 

Yashar’EL lê; en Ék sal hulle seën.  
 
                                            Wette en uitvoering daarvan 
79.) Om dié wette en seëninge open-baarlik ten-toon te stel:  
Deut. 6:8  Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n 

voorhoofsband tussen jou oë wees.  
Deut. 6:9  En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte 

skrywe.  
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80.) Om die wet en seëninge te ken:  
Deut. 6:8  Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n 

voorhoofsband tussen jou oë wees.  
Deut. 6:9  En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte 

skrywe.  
 
81.) Om die wet en seëninge ten-toon te stel: Deut. 6: 9 
 
82.) Elke manlike moet leer en doen wat YAHUAH beveel:  
Deut. 31:19  Skryf dan nou vir julle hierdie lied op, en leer dit aan die 

kinders seuns van Israel Yashar’EL;  lê dit in hulle mond, dat hierdie 
lied vir My ‘n getuie teen die kinders seuns van Israel Yashar’EL kan 
wees.  

Ex 15:1  Lied van Moses 
Ek wil sing tot eer van YAHUAH, want Hy is hoog verhewe.  
YAHUAH is my krag en my psalm, Hy het my Redder geword.  
Hy is my Skepper, op Hom sal ek roem 
Die Skepper van my vaders, Hom sal ek verhef.  
Ons Skepper is ‘n krygsman; YAHUAH is Sy naam.  
O YAHUAH, U regterhand roem deur krag.  
U regterhand, o YAHUAH, verpletter die vyand. 
In U grote hoogheid werp U diegene neer wat teen U opstaan. 
U stuur U toorngloed uit: dit verteer hulle soos ‘n stoppel. 
U is lofwaardig, verhewe, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen. 
U het deur U guns die volk gelei wat U losgemaak het 
U het hulle deur U krag na U reine woning gevoer.  
Verskrikking en vrees val op hulle, YAHUAH, terwyl U volk deurtrek,  
U uitverkore wat U verwerf het.  
U bring hulle in en plant hulle op die bergland van U erfenis, 
‘n Plek, o YAHUAH, wat U as vaste woonplek vir U berei het, 
Die afgesonderdheid wat U hande gestig het, o YAHUAH! 
                           YAHUAH U sal regeer vir ewig en altoos.  
 
83.) Die heerser oor Yashar’EL moet die Torah / Wette ken:  
Deut. 17:18  En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom ‘n 

afskrif van hierdie wet in ‘n boek skrywe, uit dié wat voor die Levitiese 
priesters lê;  

Deut. 17:19  en dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe 
daarin lees, dat hy kan leer om die HERE YAHUAH sy God Skepper te 
vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou, 
om dit te doen;  

Deut. 17:20  sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie en hy van die 
gebod nie regs of links afwyk nie; dat hy die dae kan verleng in sy 
koninkryk, hy en sy seuns, onder Israel Yashar’EL. 
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                                         Wette van tossel / klossies 
84.) Die klossie / tossel aan die vier-hoek van die klere van ‘n man klere:  
Num. 15:38  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 stof vasbind. 

 
         Wette van Seëninge 

85.) Om YAHUAH te dank wat jy ontvang het:   
Deut. 8:9  ‘n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou 

sal ontbreek nie; ‘n land waarvan die klippe yster is, en uit die berge 
waarvan jy koper sal uitkap;  

Deut. 8:10  en jy sal eet en versadig word en die HERE YAHUAH jou God 
Skepper loof oor die goeie land wat Hy jou gegee het. 
 
                                         Wette van die besnydenis 
86.) Aan alle mans was op die agtste dag besny ná hul geboorte:  
Lev. 12:3  En op die agtste dag moet hy aan die vlees van sy voorhuid besny 

word.  
Joh. 7:23  As ‘n mens die besnydenis op die Shabbat ontvang, sodat die wet 

van Moses nie verbreek mag word nie, is julle kwaad vir My, omdat Ek 
‘n mens op die Shabbat heeltemal gesond gemaak het? 

 
                                            Wette van die Shabbat 
87.) Om op die sewende dag te rus: 
Ex. 23:12  Ses dae moet jy jou werk verrig, maar op die sewende dag moet 

jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus en die seun van jou slavin en die 
vreemdeling kan asem skep.  

 
88.) Geen arbeid op Shabbat: 
Ex. 20:9  Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;  
Ex. 20:10  maar die sewende dag is die Shabbat van die HERE YAHUAH 

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. 

 
89.) Geen vuur voorbereiding nie:  
Ex. 35:3  Julle mag op die Shabbat geen vuur aansteek in enigeen van julle 

woonplekke nie.  
 
90.) Moet nie uit die dorp / stat gaan op ‘n Shabbat nie:  
Ex. 16:29  Kyk, omdat die HERE YAHUAH julle die Shabbat gegee het, 

daarom gee Hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Laat elkeen 
bly waar hy is; laat niemand op die sewende dag van sy woonplek af 
weggaan nie.  
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91.) Om die Shabbat rein te hou: 
Ex. 20:8  Gedenk die Shabbatdag, dat jy dit heilig afsonder / reinig. 
 

     Fees wette 
92.) Verootmoedig:  
Lev. 23:32  ‘n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet jul 

verootmoedig. Op die negende van die maand in die aand, van aand tot 
aand, moet julle jul Shabbat hou.  

 
93.) Verootmoedig: 
Verootmoedig die 10de dag van ‘n nuwe jaar wat die 29st Maar is.   
 
94.) Om ‘n eed af te lê:  
Lev. 16:29  En dit moet vir julle ‘n ewige insetting wees: in die sewende om 

‘n eed af te lê en om dit te handhaaf as ballinge in die maand, op die 
tiende van die maand, moet julle jul verootmoedig en géén werk doen 
nie, moet julle jul verootmoedig en géén werk doen nie die kind van die 
land sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef. 

 
95.) ‘n Vasdag sal dit wees:   
Lev. 23:29  Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verootmoedig 

nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. 
 
96.) Pasga. Eerste dag soos ‘n Shabbat:  
Lev. 23:7  Op die eerste dag moet daar vir julle ‘n heilige reine vierdag 

wees; géén beroepswerk mag julle doen nie.  
 
97.) Pasga. Laaste dag soos ‘n Shabbat:  
Lev. 23:8  Maar julle moet sewe dae lank aan die HERE YAHUAH ‘n 

vuuroffer bring. Op die sewende dag moet daar ‘n heilige reine vierdag 
wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. 

 
98.) Om te rus op die sewende dag van die Pasga  
Lev. 23: 8: 
 
99.) Verbied arbeid op die eerste en die sewende dag van die Pasga  
Lev. 23: 8 
 
100.) Eerstelinge fees:  
Lev. 23:21  En julle moet op daardie selfde dag uitroep: ‘n heilige reine 

vierdag moet dit vir julle wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. 
Dit is ‘n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte. 
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101.) Geen arbeid op eerstelinge fees:  
Lev. 23:21  En julle moet op daardie selfde dag uitroep: ‘n heilige reine 

vierdag moet dit vir julle wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. 
Dit is ‘n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte. 

 
102.) Trompette fees:  
Lev. 23:24  Spreek met die kinders seuns van Israel Yashar’EL en sê: In die 

sewende maand, (77) skeppings dag op die eerste van die maand, moet 
dit vir julle ‘n rusdag wees, ‘n gedenkdag deur basuin geklank, ‘n 
heilige reine vierdag.  

 
103.) Trompette fees:  
Lev. 23:25  Géén beroepswerk mag julle doen nie; maar julle moet aan die 

HERE YAHUAH ‘n vuuroffer bring. 
 
104.) Hutte fees / Insameling fees: 
Lev. 23:7  Op die eerste dag moet daar ‘n heilige reine vierdag wees; géén 

beroepswerk mag julle doen nie. 
 
105.) Geen beroepswerk nie:   
Lev. 23:35  Op die eerste dag moet daar ‘n heilige reine vierdag wees; géén 

beroepswerk mag julle doen nie.  
 
106.) Agtste dag:   
Lev. 23:36  Sewe dae lank moet julle aan die HERE YAHUAH ‘n vuuroffer 

bring. Op die agtste dag moet daar vir julle ‘n heilige reine vierdag 
wees, en julle moet aan die HERE YAHUAH ‘n vuuroffer bring. Dit is ‘n 
feestyd; julle mag geen beroepswerk doen nie. 

 
107.) Geen beroepswerk nie: 
Lev. 23:36 
 
108.) Pasga en ongesuurde brode:   
Deut. 16:3  Jy mag geen gesuurde brood daarby eet nie; sewe dae lank 

moet jy ongesuurde brode daarby eet, brood van ellende—want baie 
haastig het jy uit Egipteland uitgetrek—sodat jy al die dae van jou lewe 
die dag van jou uittog uit Egipteland in gedagtenis kan hou.  

 
109.) Pasga onderhouding:  
Ex. 13:5  En as die HERE YAHUAH jou bring in die land ..... wat Hy aan 

jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee, ‘n land wat oorloop 
van melk en heuning, dan moet jy hierdie diens in hierdie maand 
onderhou.  

Ex. 13:6  Sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende 
dag is daar fees tot eer van die HERE YAHUAH. 
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110.) Op Pasga geen gis nie: 
Ex. 13:3  Verder het Moses aan die volk gesê: Dink aan hierdie dag waarop 

julle uit Egipte, uit die slawehuis, uitgegaan het; want die HERE 
YAHUAH het julle deur ‘n sterke hand hiervandaan uitgelei; daarom 
mag geen gesuurde brood geëet word nie.  

 
111.) Pasga eet.  
Ex. 12:43  Verder het die HERE YAHUAH aan Moses en Aäron gesê: Dit is 
die insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie. 
 
112.) Geen gis vir sewe dae:  
Ex. 13:7  Ongesuurde brode moet die sewe dae geëet word: by jou mag geen 

gesuurde brood gesien word nie, en geen suurdeeg mag by jou in jou 
hele grondgebied gesien word nie.  

 
113.) Geen gis vir sewe dae in jou huis nie: 
Ex. 13:7 
 
114.) Ongesuurde brood moet jy eet vir sewe dae: 
Ex. 13:7 
 
115.) Vertel en leer jou kinders:  
Ex. 13:8  En jy moet jou seun op dié dag vertel en sê: Dit geskied ter wille 
van wat die HERE YAHUAH aan my gedoen het toe ek uit Egipte uitgetrek 
het. 
 
                                 Wette van ‘n ramshoring:  
 
116.) Trompet klank / ramshoring op nuwe jaar:  
Num 29:1  En in die sewende maand nuwe tydperk, op die eerste van die 

maand nuwe tydperk moet daar vir julle ‘n heilige reine samekoms 
wees; géén beroepswerk mag julle doen nie; dit moet vir julle ‘n dag van 
trompet-geklank wees. 

Sewende= Klaar/ kompleet of perfek  
Nuwe tydperk= Maand/jaar/week of dag  
 
117.) Ons woon in 'n tent vir die sewe dae van Insameling fees:  
Lev. 23:42  Sewe dae lank moet julle in hutte woon; almal wat in Israel 

Yashar’EL gebore is, moet in hutte woon,  
Lev. 23:43  sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders seuns van 

Israel Yashar’EL in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipteland 
uitgelei het. Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper.  

 



     18. 
 
118.) Eet vrugte van die insamelinge van die jaar:    
Lev. 23:40  En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van 

sierlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en rivier wilgers, 
en sewe dae lank voor die aangesig van die HERE YAHUAH julle God 
Skepper vrolik wees.  

 

119.) Gee aan die wat werk vir YAHUAH:   
Ex. 30:13  Dit moet hulle gee, elkeen wat na die geteldes oorgaan: ‘n 

halfsikkel ( 6g) volgens die sikkel van die heiligdom reinheid die sikkel is 
twintig gera (.6g x 20=1 sikkel)—’n halfsikkel as offergawe aan die 
HERE YAHUAH (120g ÷ 2 = 60g) Streng gesproke ‘n 10de 

 

Wette van Rein-making  
120.) Bepaal wanneer dié nuwe maand begin van ‘n jaar:  
Ex. 12:2  Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit 

moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. M.a.w. Abib 
/ Maart maand 

   
121.) Blaas die ramshoring in tye van nood:  
Num. 10:9  En as julle in jul land in oorlog kom teen die vyand wat met 

julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas; dan sal aan julle 
gedink word voor die aangesig van die HERE YAHUAH julle God 
Skepper, en julle sal van jul vyande verlos word. 

 
122.) Maagdelikheid  
Deut. 22:13  As ‘n man ‘n vrou neem en by haar ingaan en haar dan haat  
Deut. 22:14  en haar slegte dinge nagee en ‘n slegte gerug oor haar versprei 

en sê: Hierdie vrou het ek geneem, en toe ek naby haar kom, het ek die 
maagdom nie aan haar gevind nie,  

Deut. 22:15  dan moet die vader en die moeder van die dogter die bewys 
van die dogter se maagdom neem en na die oudstes van die stad by die 
poort uitbring. 
 

123.) Wees oordeelkundig met jou offergawes vir YAHUAH: 
Deut. 23:18  Jy mag geen hoereloon (Dobbel) of honde prys in die huis van 
die HERE YAHUAH jou God Skepper as enige gelofte offer bring nie; want 
dié altwee is vir die HERE YAHUAH jou God Skepper ‘n gruwel. 
 

124.) Die onderhoud van ‘n vrou:  
Ex. 21:9  ... as hy haar vir sy seun bestem, moet hy met haar handel volgens 

die reg van die dogters;  
Ex. 21:10  as hy vir hom ‘n ander een neem, mag hy haar voedsel, haar 

klere en haar huweliksgemeenskap nie verminder nie. 
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125.) Opdragte:  
Gen. 1:28  En God ‘dié’ Skeppers het hulle geseën, en God ‘dié’ Skeppers het 

vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, 
onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die 
hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.  

 
126.) Reëls van egskeiding: 
Deut. 24:1  As ‘n man ‘n vrou neem en met haar trou, en as sy dan geen 

guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en 
hy haar ‘n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis 
wegstuur,  

Deut. 24:2  en sy uit sy huis uittrek en weggaan en ‘n ander man s’n word,  
Deut. 24:3  en dié laaste man haar haat en haar ‘n skeibrief skrywe en in 

haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, of as dié laaste man sterwe 
wat haar vir hom as vrou geneem het—  

Deut. 24:4  dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie 
weer neem, dat sy, sy vrou word nadat sy onrein geword het nie; want 
dit is ‘n gruwel voor die aangesig van die HERE YAHUAH, en jy mag 
op die land wat die HERE YAHUAH jou God Skepper jou as erfenis sal 
gee, geen skuld laai nie.  

 
127.) Geen hertroue nie:  
Deut. 24: 4 
 
128.) ‘n kinderlose broer se weduwee:  
Deut. 25:5  As broers bymekaar woon en een van hulle sterwe sonder dat 

hy ‘n seun het, dan mag die vrou van die oorledene nie daarbuite ‘n 
vreemde man s’n word nie; haar swaer moet by haar ingaan en haar 
as sy vrou neem en die swaershuwelik met haar sluit;  

Deut. 25:6  en die eersgeborene wat sy baar, moet staan op naam van sy 
oorlede broer, dat sy naam nie uit Israel Yashar’EL uitgedelg word nie.  

Deut. 25:7  Maar as dit die man nie beval om sy skoonsuster te neem nie, 
moet sy skoonsuster na die poort opgaan na die oudstes toe, en sê: My 
swaer weier om sy broer se naam in Israel Yashar’EL in stand te hou; 
hy wil met my die swaershuwelik nie sluit nie—  

Deut. 25:8  dan moet die oudstes van sy stad hom roep en met hom spreek; 
bly hy dan daarby staan en sê: Dit beval my nie om haar te neem nie—  

Deut. 25:9  dan moet sy skoonsuster voor die oë van die oudstes na hom toe 
nader kom en sy skoen van sy voet aftrek en in sy gesig spuug, en sy 
moet verklaar en sê: So moet met die man gedoen word wat die huis 
van sy broer nie wil bou nie. 
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129.) Die bevryding van 'n weduwee: 
Deut. 25: 9 
 
130.) ‘n Weduwee mag weer trou: 
Deut. 25: 5 
 
131.) ‘n Eienaar se verantwoordelik of die eerste gemeenskap:   
Ex. 22:15  As die eienaar daarby gewees het, hoef hy geen vergoeding te gee 

nie. As dit gehuur was, kom die huurgeld daarvoor.  
Ex. 22:16  As iemand ‘n jongmeisie wat nie verloof is nie, verlei en met haar 

gemeenskap het, moet hy haar vir die volle huwelik prys as sy vrou 
koop.  

 
132.) ‘n Verkragter moet die meisie te trou (indien sy verkies):  
Deut. 22:28  As ‘n man ‘n dogter, ‘n jongmeisie, kry wat nie verloof is nie, 

en haar aangryp en met haar gemeenskap het, en hulle word betrap,  
Deut. 22:29  dan moet die man wat met haar gemeenskap gehad het, die 
        vader van die dogter vyftig sikkels silwer gee; en sy moet sy vrou wees, 

omdat hy haar onteer het; hy mag haar nie verstoot solank as hy lewe 
nie. 

133.) Verkragter mag nie met haar skei nie:  
Deut.22:29 
 
134.) Die verkragter moet sy las bly dra:  
Deut. 22:18  Dan moet die oudstes van dié stad die man neem en hom 

tugtig  
Deut. 22:19  en hom ‘n boete van honderd sikkels silwer oplê en dit aan die 

vader van die dogter gee, omdat hy ‘n slegte gerug oor ‘n jongmeisie 
van Israel Yashar’EL versprei het. Verder moet sy, sy vrou wees; hy 
mag haar nie verstoot solank as hy lewe nie. 

 
135.) Hy mag nie met haar skei nie: 
Deut. 22:19 
 
136.) Die wette van jaloersheid: 
Num. 5:29  Dit is die wet oor die jaloersheid: As ‘n vrou afwyk terwyl sy 

aan haar man toebehoort, en haar verontreinig;  
Num. 5:30  of as oor ‘n man die gees van jaloersheid kom en hy op sy vrou 
jaloers word—dan moet hy die vrou voor die aangesig van die HERE 
YAHUAH stel, en die priester moet met haar handel volgens hierdie hele 
wet. 
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137.) Geen verskoning as oortreder:  
Num 5:12  Spreek met die kinders van Israel Yashar’EL en sê vir hulle: As 

iemand se vrou afwyk en ‘n troubreuk teen hom begaan,  
Num 5:13  en ‘n man met haar vleeslike gemeenskap het, maar dit vir die oë 

van haar man verborge bly en sy nie uitgevind is nie—hoewel sy haar 
verontreinig het—terwyl daar geen getuie teen haar is en sy nie betrap 
is nie;  

Num 5:14  en daar kom ‘n gees van jaloersheid oor hom, sodat hy jaloers 
word op sy vrou terwyl sy haar inderdaad verontreinig het; of ‘n gees 
van jaloersheid kom oor hom, sodat hy jaloers word op sy vrou terwyl 
sy haar nie verontreinig het nie;  

Num 5:15  dan moet die man sy vrou na die priester bring, en hy moet haar 
offer vir haar saambring: ‘n tiende van ‘n efa garsmeel; hy moet daar 
geen olie op giet en geen wierook daar byvoeg nie, omdat dit ‘n 
spysoffer van jaloersheid is, ‘n gedenkoffer wat die ongeregtigheid in 
gedagtenis bring. 

 
138.) Verwag straf as oortreder:  Num. 05:15 
 

       Wette van verhoudings 
Lev. 18:6-23  Niemand van julle mag naby sy naaste bloedverwant kom om 
die skaamte te ontbloot nie. Ek is die HERE YAHUAH:7 Jy mag die 
skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie: sy 
is jou moeder jy mag haar skaamte nie ontbloot nie.:8  Jy mag die skaamte 
van die vrou van jou vader nie ontbloot nie; dit is die skaamte van jou 
vader.:9  Die skaamte van jou suster, die dogter van jou vader of die dogter 
van jou moeder, in die huis of buitekant gebore haar skaamte mag jy nie 
ontbloot nie.:10  Die skaamte van jou seun se dogter of van jou dogter se 
dogter hulle skaamte mag jy nie ontbloot nie; want hulle is jou eie skaamte. 
:11  Die skaamte van die dogter van jou vader se vrou, wat deur jou vader 
verwek is sy is jou suster, haar skaamte mag jy nie ontbloot nie.:12  Jy mag 
die skaamte van jou vader se suster nie ontbloot nie; sy is jou vader se 
bloedverwant.:13 Jy mag die skaamte van jou moeder se suster nie 
ontbloot nie, want sy is jou moeder se bloedverwant.:14 Jy mag die 
skaamte van jou vader se broer nie ontbloot nie: jy mag nie naby sy vrou 
kom nie; sy is jou tante.:15 Jy mag die skaamte van jou skoondogter nie 
ontbloot nie; sy is jou seun se vrou: jy mag haar skaamte nie ontbloot nie. 
:16 Jy mag die skaamte van jou broer se vrou nie ontbloot nie; dit is die 
skaamte van jou broer.:17 Jy mag die skaamte van ‘n vrou en haar dogter 
nie ontbloot nie; haar seun se dogter en haar dogter se dogter mag jy nie 
neem om haar skaamte te ontbloot nie. Hulle is bloedverwante. 
Bloedskande is dit.:18 Jy mag ook geen vrou by haar suster as 
mededingster by-neem om haar skaamte gelyk met die ander een, terwyl 
dié nog lewe, te ontbloot nie. 
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Lev.18:19  Ook mag jy nie naby ‘n vrou kom terwyl sy onrein is deur haar 
onreinheid, om haar skaamte te ontbloot nie. :20  En jy mag geen vleeslike 
gemeenskap met jou naaste se vrou hê om jou met haar te verontreinig nie. 
:21  En van jou kinders mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te laat 
deurgaan nie, dat jy die Naam van jou God nie ontheilig nie. Ek is die 
HERE YAHUAH. :22  Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê 
soos ‘n mens met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel. :23  En jy mag met géén 
dier vleeslike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie. ‘n Vrou 
mag ook nie voor ‘n dier gaan staan om daarmee te doen te hê nie. Dit is ‘n 
gruwelike vermenging.  
            Geen verhouding met: 
139.) jou ma  
140.) jou vader se vrou, Lev. 18: 8 
141.) jou suster Lev. 18: 9 
142.) vrou van jou vader se dogter Lev. 18:11 
143.) jou seun se dogter Lev. 18:10 
144.) jou dogter Lev. 18:10 
145.) jou dogter se dogter Lev. 18:10 
146.) 'n vrou en haar dogter Lev. 18:17 
147.)  'n vrou en haar seun se dogter Lev. 18:17 
148.) 'n vrou en haar dogter se dogter Lev. 18:17 
149.) jou vader se suster Lev. 18:12 
150.) jou moeder se suster Lev. 18:13 
151.) jou vader se broer se vrou Lev. 18:14 
152.) jou seun se vrou Lev. 18:15 
153.) jou broer se vrou Lev. 18:16 
154.) jou vrou se suster Lev. 18:18 
155.) A man moet nie verhoudings met 'n dier Lev. 18:23 
156.) 'n Vrou moet nie verhoudings met 'n dier Lev. 18:23 
157.) Nie homoseksuele verhoudings Lev. 18:22 
158.) Nie homoseksuele verhoudings met jou pa Lev. 18: 7 
159.) Nie homoseksuele verhoudings met jou vader se broer Lev. 18:14 
160.) Nie verhoudings met 'n getroude vrou Lev. 18:20 
161.) Nie verhoudings met 'n menstruale onsuiwer vrou Lev. 18:19 
 
162.) Die heiden:  
Deut. 7:3  Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie—jy mag jou dogter nie 

gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie;  
Deut. 7:4  want hy sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander 
gode dien en die toorn van die HERE YAHUAH teen julle ontvlam en Hy 
jou gou verdelg. 
 
163.) Geen trou onder ander volke buite die 12 stamme nie:  
Deut. 7:3,4 
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Deut. 23:2-8  Geen baster mag in die vergadering van die HERE YAHUAH 

kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE 
YAHUAH nie kom nie. :3  Geen Ammoniet of Moabiet mag in die 
vergadering van die HERE YAHUAH kom nie; selfs hulle tiende geslag 
mag nooit in die vergadering van die HERE YAHUAH kom nie; :4  
omdat hulle julle, by jul uittog uit Egipte, nie met brood en water op die 
pad tegemoetgekom het nie; en omdat hy Bíleam, die seun van Beor, uit 
Petor in Mesopotámië, teen jou gehuur het om jou te vloek. :5  Maar die 
HERE YAHUAH jou God Skepper wou nie na Bíleam luister nie; maar 
die HERE YAHUAH jou God Skepper het vir jou die vloek in ‘n seën 
verander, omdat die HERE YAHUAH jou God Skepper jou liefgehad 
het. :6  Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie 
soek nie. :7  Die Edomiet moet jy nie as ‘n gruwel beskou nie, want hy is 
jou broer; die Egiptenaar moet jy nie as ‘n gruwel beskou nie, want jy 
was ‘n vreemdeling in sy land. :8  Kinders wat vir hulle in die derde 
geslag gebore word, mag in die vergadering van die HERE YAHUAH 
kom. 

 
164.) 'n Derde geslag van ‘n suiwer Egiptenaar (blank) mag in YAH se 
vergadering wees. Deut. 23: 8-9 
165.) 'n Derde geslag van ‘n suiwer Egiptenaar (blank) is Yashar’EL   
Deut. 23: 8-9 
166.) Geen baster in die vergadering van YAHUAH:   
Deut. 23: 3 
167.) Geen baster trou onder die Yashar’EL volk nie:  
Deut. 23: 2 
 
168.) Geen gekastreerde voor YAHUAH nie:  
Lev. 22:24  ‘n Dier wat ontman is deur vrywe of stamp, deur uitskeur of 

uitsny, mag julle aan die HERE YAHUAH nie bring nie: in julle land 
mag julle dit nie doen nie,  

Lev. 22:25  en uit die hand van ‘n uitlander mag julle van al hierdie diere 
aan julle God Skepper geen spys bring nie, want hulle verminking is 
aan hulle, ‘n liggaamsgebrek is aan hulle: hulle sal vir julle nie met 
welgevalle aangeneem word nie. 

 
169.) ‘n Prediker onder Yashar’EL  mag nie trou met 'n weduwee : 
Lev. 21:13  En hy moet ‘n vrou in haar maagdelike staat neem.  
Lev. 21:14  ‘n Weduwee of een wat verstoot is of ‘n onteerde, of ‘n hoer hulle 

moet hy nie neem nie; maar ‘n jongmeisie uit sy volksgenote moet hy as 
vrou neem,  

Lev. 21:15  dat hy nie sy kroos onder sy volksgenote ontheilig ontreinig nie; 
want Ek is die HERE YAHUAH wat hom heilig afsonder.  
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170.) ‘n Prediker onder Yashar’EL  mag nie ‘n verhouding met 'n weduwee hê: 
Lev. 21:15 
 
171.) ‘n Prediker onder Yashar’EL  mag slegs met 'n maagd trou.  
Lev. 21:13 
 
172.) ‘n Prediker onder Yashar’EL  mag nie trou met 'n geskeide vrou: 
Lev. 21:7  Hulle mag geen vrou neem wat ‘n hoer of ‘n onteerde is nie; en ‘n 

vrou wat deur haar man verstoot is, mag hulle nie neem nie; want hy 
is heilig afgesonder aan sy God Skepper. 

 
173.) ‘n Prediker onder Yashar’EL  mag nie trou met 'n vrou wat verstoot is : 
Lev. 21: 7 
 
174.) ‘n Prediker onder Yashar’EL  mag nie trou met ‘n vrou wat geweier word 
Lev. 21: 7 
 
175.) Geen verhouding met jou broer se vrou nie:  
Lev. 18:16  Jy mag die skaamte van jou broer se vrou nie ontbloot nie; dit is 

die skaamte van jou broer. 
 
176.) Slegs rein diere mag geëet word: 
Lev. 11:2  Spreek met die kinders van Israel Yashar’EL en sê: Dit is die diere 

wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is. 
 
177.) Al die rein voëls: 
Deut. 14:11  Al die rein voëls mag julle eet. 
 
178.) Al die rein vis:  
Lev. 11:9  Dit mag julle eet van alles wat in die water is: alles wat vinne en 
skubbe het in die water, in die seë en in die riviere dit mag julle eet. 
 
179.) Al die rein insekte:  
Lev. 11:21  Maar die volgende mag julle eet van al die insekte met vlerke 
wat op vier pote loop: wat bokant die pote springbene het om daarmee op 
die grond te spring. 
 
180.) Onrein diere:  
Lev. 11:4  Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou en 

van die wat gesplitste kloue het: die kameel, want hy herkou, maar het 
geen gesplitste kloue nie onrein is hy vir julle;  
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181.) Onrein voëls:  
Lev. 11:13  En die volgende moet julle van die voëls vir ‘n gruwel hou hulle 

mag nie geëet word nie, ‘n gruwel is hulle: die arend en die 
lammervanger en die aasvoël;.... 

 

182.) Onrein vis:  
Lev. 11:11  Ja, ‘n gruwel moet hulle vir julle wees; van hulle vleis mag julle 

nie eet nie, en hulle aas moet julle vir ‘n gruwel hou. 
 

183.) Onrein insekte:  
Deut. 14:19  En al die insekte met vlerke moet vir julle onrein wees; hulle 

mag nie geëet word nie.  
 

184.) Onrein gediertes:   
Lev. 11:41  En al die ongediertes wat op die aarde wemel, is ‘n gruwel dit 

mag nie geëet word nie.  
Lev. 11:42  Alles wat op die buik seil en alles wat op vier pote loop, ook alles 

wat baie pote het, naamlik al die ongediertes wat op die aarde wemel 
julle mag dit nie eet nie, want dit is ‘n gruwel.  

Lev. 11:43  Moenie julle self ‘n gruwel maak deur enige ongedierte wat 
wemel nie: julle moet jul daaraan nie verontreinig, sodat julle daardeur 
onrein word nie.  

Lev. 11:44  Want Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper; toon dan dat 
julle heilig rein is en wees heilig rein, want Ek is heilig rein; daarom, 
verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip 
nie. 

  

185.) Onrein diere:  
Lev. 11:44 
 

186.) Onrein buik seilende:   
Lev. 11:42 
 

187.) Onrein is die krioelende:  
Lev.11:43 
 

188.) Geen onreinheid of ongebore diere mag geëet word nie: 
Deut. 14:21  Julle mag geen aas eet nie; vir die vreemdeling wat in jou 

poorte is, kan jy dit gee, dat hy dit eet, of jy kan dit aan ‘n uitlander 
verkoop; want jy is ‘n heilige rein volk aan die HERE YAHUAH jou God  
Skepper.  Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie.  

 

189.) ‘n Dier wat dood veroorsaak mag nie geëet word nie: 
Ex. 21:28  En as ‘n bees ‘n man of ‘n vrou stoot, sodat hy sterwe, moet die 

bees sekerlik gestenig word; en sy vleis mag nie geëet word nie, maar 
die baas van die bees sal ongestraf bly. 
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190.) Reinheid onder vee:  
Ex. 22:30  Jy moet dieselfde doen met jou beeste en jou kleinvee: sewe dae 

moet dit by sy moeder wees; op die agtste dag moet jy dit aan My gee. 
 
191.) Slag vee moet uitbloei:  
Deut. 12:23  Bly daar net vas by dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed 

is die siel, en jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie. 
 
192.) Geen vet of bloed eet:  
Lev. 3:17  ‘n Ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke: 

géén vet en géén bloed mag julle eet nie. 
 
193.) Geen binne vette slegs buite wat vesel in het:   
Lev. 3:17 
 
194.) Die heup sening van die heup  
Gen. 32:31  En die son het vir hom opgegaan net toe hy Pnuel verby was; 

en hy was mank aan sy heup.  
Gen. 32:32  Daarom eet die kinders van Israel Yashar’EL die heup sening, 

wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat Hy Jakob op die 
heupbeen, aan die heup sening, geslaan het. 

 
195.) Eersteling behoort aan YAHUAH:   
Ex. 23:19  Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis 

van die HERE YAHUAH jou God Skepper bring. Jy mag die bokkie nie 
kook in sy moeder se melk nie. 

 
196.) Ongebore vee mag nie geëet word nie:  
Ex. 34:26  Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis 

van die HERE YAHUAH jou God Skepper bring. Jy mag die bokkie nie 
kook in sy moeder se melk nie. 

 
197.) Met ‘n oes moet die eersteling eers aan YAHUAH geoffer word:    
Lev. 23:14  En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet 

tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God 
Skepper bring. Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte in al julle 
woonplekke. 

 
198.) Jy mag geen ete voor bery alvorens YAHUAH Sy deel gegee het nie:   
Lev. 23:14 
 
199.) Geen graan verwerking of brood bak alvorens YAHUAH Sy deel kry 
nie: Lev. 23:14 
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200.) Die eerste drie jaar van ‘n vrugteboom mag nie geëet word nie: 
Lev. 19:23  En as julle in die land inkom en allerhande vrugtebome plant, 
moet julle hulle vrugte as verbode beskou; drie jaar lank moet hulle vir julle 
verbode wees; daar mag nie van geëet word nie. 
 
201.) Afsondering van gewasse:   
Deut. 22:9  Jy mag in jou wingerd nie twee soorte saad saai nie, anders 
verval die volle opbrings aan die heiligdom reinheid: die saad wat jy saai 
en die opbrings van die wingerd. 
 
202.) Moet julself en ander nie verontreinig nie:  
Lev. 22:15  So moet hulle dan die heilige reine gawes wat die kinders van 

Israel Yashar’EL aan die HERE YAHUAH afgee, nie ontheilig 
verontreinig 

Lev. 22:16  en op húlle geen strafbare skuld laai deurdat húlle die heilige 
reine gawes sou eet nie; want Ek is die HERE YAHUAH wat hulle 
heilig reinig. 

 
203.) Geen beskerming in verontreiniging nie:  
Deut. 32:37  Dan sal Hy sê: Waar is hulle gode, die steenrots waarin hulle 

toevlug geneem het,  
Deut. 32:38  wat die vet van hulle slagoffers geëet het, die wyn van hulle 

drankoffer gedrink het? Laat hulle opstaan en julle help, dat daar oor 
julle ‘n beskerming kan wees! 

 
                                                 Wette van die slag 
204.) Eet en wees vrolik in jou poorte:   
Deut. 12:21  As die plek wat die HERE YAHUAH jou God Skepper sal uitkies 

om Sy Naam daar te vestig, ver van jou af is, dan mag jy van jou 
beeste en jou kleinvee slag wat die HERE YAHUAH jou gee, soos ek jou 
beveel het; en jy mag na hartelus in jou poorte eet.  

 
205.) Slag diere volgens geboorte:  
Lev. 22:28  ‘n Bees of stuk kleinvee mag julle ook nie saam met sy kleintjie 

op een dag slag nie. 
 
206.) Geen bloed eet: 
Lev. 17:13  En elkeen uit die kinders van Israel Yashar’EL en uit die 

vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat ‘n stuk wild of ‘n voël vang 
wat geëet mag word hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met 
grond toemaak;  

Lev. 17:14  want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel 
verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Israel Yashar’EL gesê: 
Julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle 
vlees is sy bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word. 
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207.) Die vroulike mag nie saam met haar nageslag geëet word nie:  
Deut. 22:6  As jy op pad ‘n voëlnes kry in een of ander boom of op die 

grond, met klein voëltjies of eiers, terwyl die moeder op die klein 
voëltjies of op die eiers sit, mag jy die moeder nie saam met die 
kleintjies wegneem nie. 

 

208.) Laat die vroulike vry indien jy die eiers wil eet:   
Deut. 22:7  Jy moet die moeder sekerlik laat wegvlieg, maar die kleintjies 
mag jy vir jou neem, dat dit met jou goed kan gaan en jy die dae kan 
verleng.                             
 

                                                        Wette van Ede 
209.) Jy mag nie vals sweer in jou Skepper se Naam  
Lev. 19:11  Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg nie, en julle mag die 

een die ander nie bedrieg nie.  
Lev. 19:12  En julle mag nie vals sweer by My Naam en so die Naam van 

jou God Skepper ontheilig ontreinig nie. Ek is die HERE YAHUAH. 
 

210.) Geen ydele woorde in die Naam van jou Skepper:    
Ex. 20:7  Jy mag die Naam van die HERE YAHUAH jou God Skepper nie 

ydellik gebruik nie, want die HERE YAHUAH sal die een wat sy Naam 
ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 

 

211.) Geen steel, lieg, bedrieg of vals sweer nie:   
Lev. 19:11 
 

212.) Geen oneerlikheid nie:  
Lev. 19:11 
 

213.) Wees opreg as jy sweer:  
Deut. 10:20  Die HERE YAHUAH jou God Skepper moet jy vrees, Hom 

moet jy dien en Hom moet jy aanhang en by Sy Naam sweer. 
 

                                                     Wette van Geloftes 
214.) Alles behoort aan YAHUAH wat onder Sy heersers toevertrou word:    
Deut. 23:24  As jy in die wingerd van jou naaste kom, mag jy na hartelus 
volop druiwe eet, maar in jou tas mag jy niks steek nie. 
 

215.) Enige ede of geloftes terwyl jy nog onder gesag is:  
Num 30:3  Maar as ‘n vrou aan die HERE YAHUAH ‘n gelofte doen of 

haarself verbind om haar te onthou, terwyl sy in haar vader se huis is 
in haar jeug,  

Num 30:4  en haar vader van haar gelofte hoor of van die onthouding 
waartoe sy haarself verbind het, en haar vader swyg teenoor haar, dan 
sal al haar geloftes van krag wees, en elke onthouding waartoe sy 
haarself verbind het, sal van krag wees.  
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216.) As die gesag ‘n gelofte ontbind staan dit vas:  
Num 30:3  Maar as ‘n vrou aan die HERE YAHUAH ‘n gelofte doen of 

haarself verbind om haar te onthou, terwyl sy in haar vader se huis is 
in haar jeug,  

 
                                                 Die wette van ‘n Nasireër 
217.) Die nasireër moet sy hare laat groei:  
Num 6:2  Spreek met die kinders van Israel Yashar’EL en sê vir hulle: As ‘n 

man of ‘n vrou ‘n besondere gelofte aflê, die gelofte van ‘n nasireër, om 
hom aan die HERE YAHUAH te wy,  

Num 6:3  moet hy hom van wyn en sterk drank onthou; wyn-asyn en asyn 
van sterk drank mag hy nie drink nie, ja, geen druiwesap mag hy drink 
nie en geen vars of gedroogde druiwe eet nie.  

Num 6:4  Al die dae van sy nasireërskap mag hy niks eet van alles wat van 
die wynstok gemaak is nie, selfs nie van die pitte en doppe nie.  

Num 6:5  Al die dae van die gelofte van sy nasireërskap mag geen 
skeermes oor sy hoof gaan nie. Totdat die dae om is dat hy hom aan die 
HERE YAHUAH toewy, moet hy heilig rein wees—hy moet die hare van 
sy hoof vry laat groei.  

Num 6:6  Al die dae dat hy hom aan die HERE YAHUAH gewy het, mag hy 
nie by ‘n dooie kom nie.  

Num 6:7  Aan sy vader of sy moeder, aan sy broer of sy suster—aan hulle 
mag hy hom nie verontreinig as hulle dood is nie; want die wyding van 
sy God Skepper is op sy hoof.  

Num 6:8  Al die dae van sy nasireërskap is hy heilig rein aan die HERE 
YAHUAH.  

Num 6:9  En as heeltemal onverwags iemand by hom sterwe, sodat hy sy 
gewyde hoof verontreinig, moet hy op die dag van sy reiniging sy hoof 
skeer; op die sewende dag moet hy dit skeer.  

Num 6:10  En op die agtste dag moet hy twee tortelduiwe of twee jong 
duiwe na die priester, na die ingang van die tent van samekoms, bring.  

 
218.) Hy mag nie sy hare nie sny nie:  
Num. 6: 5 
219.) Hy mag nie wyn, wyn mengsels, of wyn asyn drink nie: 
Num. 6: 3 
220.) Hy mag nie vars druiwe eet nie: 
Num. 6: 3 
221.) Hy mag nie rosyne eet nie:  
Num 6: 3 
222.) Hy mag nie druiwe sade eet nie: 
Num. 6: 4 
223.) Hy mag nie druiwe doppe eet nie: 
Num. 6: 4 



     30. 
 
224.) Geen dood of dooie in sy huis nie:   
Num. 6: 6 
225.) Geen kontak met ‘n dooie nie:  
Num. 6: 7 
226.) Hy moet skeer ná sy nasireërskap  
Num. 6: 9 
 
                               Wette van die geskatte waardes en Geloftes 
227.) ‘n Besonderse gelofte: 
Lev. 27:2  Spreek met die kinders van Israel Yashar’EL en sê vir hulle: As 

iemand ‘n besondere gelofte aflê mense aan die HERE YAHUAH toewy 
volgens jou skatting, 

 
228.) Wees oordeelkundig met jou skenking aan YAHUAH:   
Lev. 27:11  En as dit enige onrein stuk vee is waarvan hulle aan die HERE 

YAHUAH geen offer mag bring nie, moet hy die dier voor die priester 
stel,  

Lev. 27:12  en die priester moet dit skat of dit goed of sleg is; na jou 
skatting, priester, so sal dit wees.  

Lev. 27:13  Maar as hy dit wil los, moet hy die vyfde deel daarvan bo jou 
skatting byvoeg.  

Lev. 27:14  En as iemand sy huis as heilige rein gawe aan die HERE 
YAHUAH toewy, moet die priester dit skat of dit goed of sleg is; soos die 
priester dit skat, so moet dit bly.  

Lev. 27:15  En as hy wat dit geheilig gereinig het, sy huis wil los, moet hy 
die vyfde deel van die geld van jou skatting daar byvoeg; dan sal dit 
syne wees.  

Lev. 27:16  En as iemand ‘n stuk land van sy besitting aan die HERE 
YAHUAH heilig afsonder, moet jou skatting wees volgens die saad wat 
gesaai word: ‘n homer (220l) garssaad op vyftig sikkels (120g) silwer.  

 
229.) Mag jou skenking waardevol wees:  
Lev. 27:14 
 
230.) Om jou skenking oor te sit in ‘n ander waarde:  
Lev. 27:16 
 
231.) Geen bangoed mag uitgedeel word nie:   
Lev. 27:28  Maar niks van die bangoed wat iemand aan die HERE 

YAHUAH wy, van alles wat aan hom behoort mense of vee of grond 
wat in sy besit is mag verkoop of gelos word nie. Al die bangoed moet 
aan die HERE YAHUAH hoogheilig hoog rein wees.  
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232.) Geen bangoed mag verkoop word nie:   
Lev. 27:28  Maar niks van die bangoed wat iemand aan die HERE 

YAHUAH wy, van alles wat aan hom behoort mense of vee of grond 
wat in sy besit is mag verkoop of gelos word nie. Al die bangoed moet 
aan die HERE YAHUAH hoogheilig hoog rein wees.  

 
233.) Geen bangoed mag geskenk word nie:   
Lev. 27:28 
 

Wette van Gemengde Soort 
234.) Verbastering: 
Lev. 19:19  Julle moet my insettinge hou. Twee soorte van jou vee mag jy 

nie laat paar nie. Jou akker moet jy nie met twee soorte saad besaai 
nie. En ‘n kleed van twee soorte goed, van gemengde stof, mag nie op 
jou kom nie. 

 
235.) Hou jou wingerd rein:  
Deut. 22:9  Jy mag in jou wingerd nie twee soorte saad saai nie, anders 

verval die volle opbrings aan die heiligdom reinheid: die saad wat jy 
saai en die opbrings van die wingerd. 

 
236.) Geen kruisstelling:  
Lev. 19:19  Julle moet My insettinge hou. Twee soorte van jou vee mag jy 

nie laat paar nie. Jou akker moet jy nie met twee soorte saad besaai 
nie. En ‘n kleed van twee soorte goed, van gemengde stof, mag nie op 
jou kom nie. 

 
237.) Geen werkverrigting met verskillende diere: 
Deut. 22:10  Jy mag nie met ‘n os en ‘n esel tegelyk ploeë nie. 
 
238.) Hou die wol en linne suiwer wat jy dra of me werk:  
Deut. 22:11  Jy mag geen gemengde stof, wol en linne tegelyk, aantrek nie. 
 

Wette van die arme se gawes 
239.) Erken en laat die arme leef: 
Lev. 19:9  En as julle die opbrings van julle land oes, moet jy die kant van 

jou land nie heeltemal afoes en die are wat val, nie versamel nie.  
Lev. 19:10  Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie, en die trossies wat 

van jou wingerd val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling 
moet jy dit laat oorbly. Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper. 

 
240.) Laat altyd iets agter vir die arme:   
Lev. 19: 9 
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241.) Moet nie die arme belas of laat betaal vir die nalating nie:  
Lev. 19:9  En as julle die opbrings van julle land oes, moet jy die kant van 

jou land nie heeltemal afoes en die are wat val, nie versamel nie.  
Lev. 19:10  Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie, en die trossies wat 
van jou wingerd val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling 
moet jy dit laat oorbly. Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper. 
 
242.) Jy mag nie die volle oes insamel nie:  
Lev. 19: 9 
243.) Die naoes behoort aan die armes:   
Lev. 19:10 
244.) Belas nie die insamelaars nie:   
Lev. 19:10 
245.) Moet niks van die oes weggooi nie, laat dit vir die armes:  
Lev. 19:10 
246.) Al die beskadigde vrug behoort aan die arme:   
Lev. 19:10 
 
247.) Die toevallige of vergete oorblyfsels behoort aan die arme:   
Deut. 24:19  As jy jou oes op jou land insamel en ‘n gerf op die land vergeet, 

mag jy nie omdraai om dit te gaan haal nie; vir die vreemdeling, die 
wees en die weduwee moet dit wees, dat die HERE YAHUAH jou God 
Skepper jou kan seën in al die werk van jou hande. 

 
248.) Geen opdrag mag gegee word om die vergete te laat haal nie:   
Deut. 24:19 
 
249.) Bere jou tiendes en nooi die armes om daarvan te kan geniet:  
Deut. 14:28  Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van 

jou opbrings in dié jaar en dit in jou poorte wegsit;  
Deut. 14:29  dan moet die Leviet kom—omdat hy geen deel of erfenis saam 

met jou het nie—en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in 
jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die HERE 
YAHUAH jou God Skepper jou kan seën in al die werk van jou hand wat 
jy doen.  

 
250.) Skenk liefdadigheid aan jou mense:   
Deut. 15:7  As daar by jou ‘n arme is, een uit jou broers, in een van jou 

poorte, in jou land wat die HERE YAHUAH jou God Skepper jou sal 
gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou 
arm broer nie.  

Deut. 15:8  Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet 
gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte, wat hom ontbreek. 
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251.) Weerhou nie liefdadigheid aan die armes nie:  
Deut. 15:7  As daar by jou ‘n arme is, een uit jou broers, in een van jou 

poorte, in jou land wat die HERE YAHUAH jou God Skepper jou sal 
gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou 
arm broer nie.  

Deut. 15:8  Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet 
gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte, wat hom ontbreek. 

 
252.) Skenk voortdurend ‘n tiende aan die geestelike werker van YAHUAH:  
Deut. 18:4  Die eerstelinge van jou koring, jou mos en jou olie en die 

eerstelinge van die skeersel van jou kleinvee moet jy aan hom gee. 
 
253.) Die werker vir YAHUAH moet ook 'n tiende van sy tiende gee: 
Num 18:26  Jy moet ook met die Leviete spreek en aan hulle sê: As julle van 

die kinders van Israel Yashar’EL die tiendes neem wat Ek aan julle van 
hulle as jul erfdeel gegee het, moet julle daarvan ‘n offergawe aan die 
HERE YAHUAH afgee, ‘n tiende van die tiende. 

 
254.) Onderskeidelik moet jou 10des wees: 
Num.18:26 
 
255.) Wees bedag oor jou skenkings:  
Ex. 22:10  As iemand aan sy naaste ‘n esel of bees of stuk kleinvee of enige 

dier gee om op te pas, en dit gaan dood of kry ‘n ongeluk of word 
weggevoer sonder dat iemand dit sien,  

Ex. 22:11  dan moet die eed by die HERE YAHUAH tussen hulle twee beslis, 
of hy nie sy hand na sy naaste se goed uitgesteek het nie; en die eienaar 
moet daarmee tevrede wees, en die ander hoef geen vergoeding te gee 
nie. 

 
256.) Waak en wees bedag oor skenkings:  
Lev. 22:10 
 
257.) Dié onder die wet van Moses wat ‘besny’ is moet sy wet volg, maar die 
wat onder YAHUAH staan sal onder Sy wet staan:  
Ex. 12:48  En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die HERE 

YAHUAH die pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny 
word; en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind 
van die land wees. Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie. 

 
258.) Geen gesteelde skenkings aan YAHUAH nie:  
Ex. 22:4  As die gesteelde goed—of dit ‘n bees, ‘n esel of ‘n stuk kleinvee is—

nog lewendig in sy besit gevind word, moet hy dubbel vergoeding gee. 
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259.) Gesteelde goed moet vergoed word:   
Ex. 22:12  Maar as dit van hom weggesteel is, moet hy aan die eienaar 

vergoeding gee. 
 
260.) Weerhou nie julle skenkings aan die werkers van YAHUAH nie:  

Num 18:24  Want die tiendes van die kinders van Israel Yashar’EL wat 
hulle aan die HERE YAHUAH as offergawe afgee, gee Ek aan die 
Leviete as erfdeel. Daarom het Ek aangaande hulle gesê: Hulle moet 
onder die kinders van Israel Yashar’EL geen erfdeel kry nie. 

 
261.) Hou YAHUAH se 10de altyd in plek:  
Deut. 14:22  Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad—wat jaar 

vir jaar uit die land uitspruit—vertien. 
 
262.) Geen onderhandeling met YAHUAH se 10de nie:  
Deut. 26:14  Ek het daarvan in my rou nie geëet en daarvan as ‘n onreine 

niks weggebring en daarvan aan ‘n dooie niks gegee nie; ek het na die 
stem van die HERE YAHUAH my God Skepper geluister; ek het gedoen 
net soos U my beveel het. 

 
263.) Sonder YAHUAH se 10de net aan Hom: 
Deut. 26:14 
264.) Laat YAHUAH se 10de nie onrein word nie: 
Deut. 26:14 
 
265.) Reinig jouself voordat jy kan meedeel aan YAHUAH se 10de:  
Deut. 12:17  Jy mag in jou poorte nie eet die tiendes van jou koring en jou 

mos en jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en jou kleinvee en al 
jou gelofte-offers wat jy sal belowe, en jou vrywillige offers en die 
offergawe van jou hand nie.  

Deut. 12:18  Maar jy moet dit eet voor die aangesig van die HERE 
YAHUAH jou God Skepper op die plek wat die HERE YAHUAH jou God 
Skepper sal uitkies, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou 
slavin en die Leviet wat in jou poorte is; en jy moet vrolik wees voor die 
aangesig van die HERE YAHUAH jou God Skepper oor alles waar jy 
jou hand aan slaan.  

 
266.) Wees gehoorsaam en luister: 
Deut. 12:17 
 
267.) Verbly jou om te kan eet en vrolik te kan wees voor die VADER:   
Deut. 12:17 
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268.) Die vrugteboom sal 3 jaar vertroetel word en die 4de jaar behoort die 
vrug aan YAHUAH: 
Lev. 19:24  Maar in die vierde jaar moet al hulle vrugte ‘n heilige rein fees 

gawe aan die HERE YAHUAH wees;  
Lev. 19:25  en in die vyfde jaar mag julle hulle vrugte eet dit alles om hulle 

opbrings vir julle meer te maak. Ek is die HERE YAHUAH julle God 
Skepper.  

 
269.) Doen ‘n belydenis oor die 10des: 
Deut. 26:13  En jy moet voor die aangesig van die HERE YAHUAH jou God 

Skepper sê: Ek het die heilige afgesonderde goed uit die huis 
weggebring en dit ook aan die Leviet en die vreemdeling, die wees en 
die weduwee gegee, geheel en al volgens U gebod wat U my beveel het; 
ek het geeneen van U gebooie oortree of vergeet nie. 

 
270.) Wees getrou om die 10des van YAHUAH na te kom: 
Ex. 23:19  Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis 

van die HERE YAHUAH jou God Skepper bring. Jy mag die bokkie nie 
kook in sy moeder se melk nie.  

 
271.) Reinig jouself om te eet waar YAHUAH jou uitwys:   
Deut. 12:17  Jy mag in jou poorte nie eet die tiendes van jou koring en jou 

mos en jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en jou kleinvee en 
al jou gelofte-offers wat jy sal belowe, en jou vrywillige offers en die 
offergawe van jou hand nie. 

 
272.) Verklaar voor VADER dat jy ‘n Yashar’EL seun is:  
Deut. 26:5  Dan moet jy voor die aangesig van die HERE YAHUAH jou God 

Skepper verklaar en sê: My vader was ‘n swerwende Arameër en het 
na Egipte afgetrek en daar as vreemdeling vertoef met min mense; 
maar hy het daar ‘n groot, magtige en talryke nasie geword.  

 
273.) Stel YAHUAH nie teleur in julle offergawe nie:  
Num 15:20  As eersteling van julle growwe meel moet julle ‘n koek as 

offergawe afgee; net soos die offergawe van die dorsvloer, so moet 
julle dit afgee. 

 
274.) Gee aan YAHUAH wat aan Hom behoort: 
Deut. 18:3  En dit moet die reg van die priesters wees van die kant van die 

volk, van die wat ‘n slagoffer bring, of dit ‘n bees of ‘n stuk kleinvee is: 
hulle moet aan die priester die blad en die twee kakebene en die maag 
gee.  
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275.) Alle eerstelinge behoort aan YAHUAH:  
Deut. 18:4  Die eerstelinge van jou koring, jou mos en jou olie en die 

eerstelinge van die skeersel van jou kleinvee moet jy aan hom gee. 
 

276.) Alle eersgeborene behoort aan YAHUAH:   
Num 18:15  Alles wat die moederskoot open—alle vlees wat hulle vir die 

HERE YAHUAH aanbring, mense en diere—moet joue wees; maar die 
eersgeborenes van mense moet jy sekerlik loskoop; ook moet jy die 
eersgeborenes van onrein diere loskoop. 

 

277.) Alle eersgeborene van onreine moet losgekoop word:   
Ex. 13:13  Maar elke eersteling van ‘n esel moet jy met ‘n lam loskoop. En as 

jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eersgeborenes 
van mense onder jou seuns moet jy loskoop. 

 

278.) Moet nie onreinheid na YAHUAH bring nie:   
Ex. 13:13 

Wette van die Shabbat en Jubilee jaar 
279.) Elke sewende jaar moet die land rus:  
Ex. 34:21  Ses dae moet jy arbei, maar op die sewende dag moet jy rus. In 

die ploegtyd en in die oestyd moet jy rus . 
 

280.) Geen werkverrigting aan die land wat rus nie:   
Lev. 25:3  Ses jaar lank mag jy jou land saai en ses jaar lank jou wingerd 

snoei en die opbrings daarvan insamel;  
Lev. 25:4  maar in die sewende jaar moet daar vir die land volkome rus 

wees, ‘n Sabbat vir die HERE YAHUAH; jou land mag jy nie saai en 
jou wingerd nie snoei nie. 

 

281.) Geen inkomste uit die land van rus nie:   
Lev. 25: 4 
 

282.) Laat alle gewasse alleen wat groei op die land wat rus:  
Lev. 25:5  Wat van jou oes opslaan, moet jy nie afoes nie, en die druiwe van 

jou ongesnoeide wingerdstok nie afsny nie. Dit moet ‘n jaar van rus vir 
die land wees. 

 

283.) Geen insameling van die land wat rus nie: 
Lev.25: 5 
 

284.) Die opbrengs van die rustende land mag die arme van eet:   
Ex. 23:10  En ses jaar lank moet jy jou land besaai en die opbrings daarvan 

insamel;  
Ex. 23:11  maar in die sewende moet jy dit ongebruik en braak laat lê, dat 

die arm mense van jou volk kan eet; en wat hulle laat oorbly, kan die 
diere van die veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou 
olyfbome.  
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285.) Om alle lenings gedurende die sewende jaar vry te stel.  
Deut. 15:2  En dit is die saak van die kwytskelding: elke skuldeiser moet 
kwytskeld wat hy aan sy naaste geleen het; hy moet sy naaste en sy broer 
nie aanmaan nie, want tot eer van die HERE YAHUAH is daar ‘n 
kwytskelding uitgeroep. 
 
286.) Geen druk of vermaning oor skuld van die verlede nie:    
Deut. 15: 2 
 
287.) Nie ‘n wrok te hou teenoor skuldenaars nie:  
Deut. 15:9  Neem jou in ag, dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, 

naamlik: Die sewende jaar, die jaar van kwytskelding, is naby—en jou 
oog dan jou arm broer skeef aankyk, en jy hom niks gee nie, en hy teen 
jou na die HERE YAHUAH roep, en dit sonde oortreding in jou word.  

 
288.) Jubeljaar:  
Lev. 25:8  Jy moet ook sewe jaar weke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die 

dae van die sewe jaar weke vir jou nege en veertig jaar is.  
 
289.) Die vrylating en terugkeer:  
Lev. 25:10  En julle moet die vyftigste jaar heilig afsonder en ‘n vrylating in 

die land uitroep aan al sy bewoners. Dit moet vir julle ‘n jubeljaar wees; 
dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan.  

 
290.) Blaas die trompet en bevry die slawe:  
Lev. 25:9  Dan moet jy in die sewende ‘n eed af te lê en dit handhaaf as 

ballinge maand in dié tydperk, op die tiende van die maand tydperk, ‘n 
basuin geklank laat deurgaan; op die versoendag moet julle die basuin 
deur julle hele land laat gaan (Ex.40:17 Maand ‘Abib’). 

 
291.) Geen bewerking aan die grond tydens die vyftigste jaar nie: 
Lev. 25:11  ‘n Jubeljaar moet dit, die vyftigste jaar, vir julle wees. Julle mag 

nie saai nie, ook nie afoes wat dan opslaan of die druiwe van die 
onbesnoeide wingerdstok dan afsny nie.  

 
292.) Geen plant, maai of oes in ‘n Jubeljaar nie: 
Lev. 25:11 
 
293.) Alle vrug in Jubeljaar behoort aan die areme:  
Lev. 25:11 
 
294.) Alles moet terugkeer soos dit was 7 jaar gelede:   
Lev. 25:24  Daarom moet julle, in die hele land van julle besitting, lossing 

van die grond toelaat.  
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295.) Geen land van Yashar’EL mag onbepaald verkoop word nie:  
Lev. 25:23  Die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie; want die 

land is myne, omdat julle vreemdelinge en bywoners by My is. 
 
296.) Laat enige eiendom ‘n ‘lossing’ reg hê:   
Lev. 25:29  En as iemand ‘n woonhuis in ‘n ommuurde stad verkoop, moet 

daar reg van lossing wees tot die end van die jaar dat dit verkoop is; ‘n 
jaar lank moet daar reg van lossing wees.  

 
297.) Die werkers onder Yashar’EL werk sonder vergoeding:   
Deut. 18:1  Die Levitiese priesters, die hele stam van Levi, mag geen deel of 

erfenis saam met Israel Yashar’EL hê nie; van die vuuroffers van die 
HERE YAHUAH en van sy erfdeel moet hulle eet.  

 
298.) Die werkers mag geen voordeel trek: 
Deut. 18: 1 
 
299.) Gee aan die werkers hulle deel wat hulle toekom:  
Num. 35:2  Gee bevel aan die kinders seuns van Israel Yashar’EL dat hulle 

aan die Leviete van hulle erflike besitting stede gee om te bewoon; ook 
moet julle weiveld rondom die stede aan die Leviete gee.  

 
300.) Dit wat aan die werkers van YAHUAH behoort mag nie gesteur word 
nie: 
Lev. 25:34  En die weiveld om hulle stede mag nie verkoop word nie, want 

dit is ‘n ewige besitting vir hulle.  
 

Wette van die tempel 
301.) Bloed verbond:  
Ex. 24:8  Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê: Dit is 

die bloed van die verbond wat die HERE YAHUAH met julle gesluit het 
op grond van al hierdie woorde.  

 

302.) Hou die altaar rein:  
Ex. 20:24  ‘n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou 

brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek 
waar Ek My Naam sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou seën.  

Ex. 20:25  Maar as jy vir My ‘n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van 
gekapte klip nie; want as jy jou yster gereedskap daaroor swaai, dan 
ontheilig verontreinig jy dit.  

Ex. 20:26  Jy mag ook nie met trappe na My altaar opklim nie, dat jou 
skaamte nie daarop ontbloot word nie.  

 

303.) Verontreinig nie die vergadering van YAHUAH nie: 
Ex. 20:26 
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304.) Eerbied die fees en feeste (Shabbat). 
Lev. 19:30  Julle moet My Shabbate hou en My heiligdom Reinheid ontsien. 

Ek is die HERE YAHUAH. 
 
305.) Hou dit rein by samekomste:   
Num. 18:2  En laat ook jou broers, die stam van Levi, die stam van jou 

vader, saam met jou nader kom, dat hulle by jou kan aansluit en jou 
dien, terwyl jy en jou seuns saam met jou voor die tent van die 
Getuienis is.  

 
306.) Sonder jou saam met jou mens af van die heiden:  
Num. 18:5  En julle moet die diens van die heiligdom afsondering en die 

diens van die altaar waarneem, sodat daar verder geen toorn oor die 
kinders van Israel Yashar’EL kom nie.  

 
       Wette van Tempel, Vaartuie en Werknemers 
 

307.) Reinig julle self:  
Ex. 30:31  En jy moet met die kinders seuns van Israel Yashar’EL spreek en 

sê: Dit moet vir My ‘n heilige rein salfolie wees in julle geslagte.  
 
308.) Salfolie mag net op die kop wees:  
Ex. 30:32  Op geen mens se liggaam mag dit uitgegiet word nie; julle mag 

ook, na dieselfde voorskrif, so iets nie maak nie: heilig rein is dit; heilig 
rein moet dit vir julle wees. 

 
309.) Salf slegs die reine: 
Ex. 30:32 
 
310.) Alle offers en opofferings aan YAHUAH moet rein wees: 
Ex. 30:37  En die reukwerk wat jy moet maak—na dieselfde voorskrif mag 

julle vir julle nie maak nie; as iets heiligs rein aan die HERE YAHUAH 
moet dit vir jou wees.  

 
311.) Laat jou offers en opofferings reg en opreg wees:   
Ex. 30:9  Julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of 

spysoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie.  
 
312.) Die arbeiders onder die volk werk kosteloos:   
Num 7:9  Maar aan die seuns van Kehat het hy niks gegee nie; want die 

diens van die heiligdom reinheid het op hulle gerus: hulle moes dit op 
die skouers dra. 
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313.) Werkers onder die volk moet altyd gereed wees: 
Ex. 25:15  Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly; hulle mag daar 

nie uit weggeneem word nie.  
 
314.) Werkers onder die volk moet volhard:   
Num 18:23  Maar die Leviete, dié moet die dienswerk by die tent van 

samekoms verrig, en húlle moet hul ongeregtigheid dra—’n ewige 
insetting in julle geslagte. En onder die kinders van Israel Yashar’EL 
moet hulle geen erfdeel kry nie.  

 
315.) Moet nie ‘n mede werker pla in sy dienslewering nie:  
Num 18:3  En hulle moet jou diens waarneem en die diens van die hele tent; 
      maar naby die voorwerpe van die heiligdom reinheid en naby die altaar 

mag hulle  nie kom nie, dat hulle nie sterwe, hulle sowel as julle nie.  
 
316.) Werkers onder die volk moet hulself rein hou:   
Lev. 21:8  Daarom moet jy hom heilig rein hou, omdat hy die spys van jou 

God Skepper offer. Hy moet vir jou heilig rein wees, want heilig rein is 
Ek, die HERE YAHUAH wat julle heilig reinig.   

 
317.) Die werkers onder die volk moet gaan waar YAHUAH hom stuur:  
Deut. 18:6  En as ‘n Leviet uit een van jou poorte kom, uit die hele Israel 

Yashar’EL waar hy as vreemdeling vertoef, en hy na hartelus kom na 
die plek wat die HERE YAHUAH sal uitkies,  

Deut. 18:7  dan moet hy dien in die Naam van die HERE YAHUAH sy God 
Skepper soos al sy broers, die Leviete, wat daar voor die aangesig van 
die HERE YAHUAH staan;  

Deut. 18:8  ‘n gelyke aandeel moet hulle geniet, behalwe wat hy verkoop 
volgens familiebesit.  

 
318.) Die werker moet ten alle tye skoon en netjies wees:  
Ex. 28:2  En jy moet vir jou broer Aäron heilige rein klere maak, tot eer en 

tot sieraad.  
 
319.) Die werker moet altyd ten volle beklee wees:  
Ex. 28:32  En die opening vir die hoof moet in die middel daarvan wees. 

Rondom die opening moet ‘n soom van wewerswerk wees. Soos die 
opening van ‘n pantser moet dit daaraan wees, dat dit nie kan skeur 
nie.  

 
320.) Werkers moet erkenbare kleredrag dra soos die tossels:   
Ex. 28:28  En hulle moet die borstas met sy ringe aan die ringe van die 

skouerkleed met ‘n pers toutjie vasbind, sodat dit bo die band van die 
skouerkleed is en die borstas nie van die skouerkleed afskuiwe nie.  
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    Netheid van die werkers van YAHUAH 
 

321.) Werker van YAHUAH mag nie besope wees in YAHUAH se diens nie:  
Lev. 10:9  Moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seuns saam met 

jou as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie; ‘n 
ewige insetting is dit vir julle geslagte;  

Lev. 10:10  en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig rein en wat 
onheilig onrein, en tussen wat onrein en wat rein is;  

Lev. 10:11  en julle moet die kinders seuns van Israel Yashar’EL leer al die 
insettinge wat die HERE YAHUAH deur die diens van Moses aan hulle 
verkondig het.  

 
322.) ‘n Werker van YAHUAH moet ten alle tye netjies wees:    
Lev. 10:6  Daarop sê Moses aan Aäron en sy seuns Eleásar en Itamar: Laat 

julle hare nie loshang nie en maak geen skeure in julle klere nie, dat 
julle nie sterwe en Hy in toorn teen die hele vergadering losbreek nie. 
Maar julle broers, die hele huis van Israel Yashar’EL, kan die brand 
beween wat die HERE YAHUAH aangesteek het.  

 
323.) Geen vuil, geskeurde klere of onvas-gemaakte hare nie:  
Lev. 10: 6 
 
324.) Moet YAHUAH nooit minag nie: 
Lev. 16:1  En die HERE YAHUAH het met Moses gespreek ná die dood van 

die twee seuns van Aäron, wat gesterf het toe hulle voor die aangesig 
van die HERE YAHUAH nader gekom het;  

Lev. 16:2  en die HERE YAHUAH het aan Moses gesê: Spreek met jou broer 
Aäron dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom reinheid 
nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark 
is, sodat hy nie sterwe nie; want Ek verskyn in die wolk op die 
versoendeksel.  

 
325.) ‘n Werker van YAHUAH mag nie voor die tyd dié vergadering verlaat:  
Lev. 10:7  Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie 

uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie; want die salfolie van die HERE 
YAHUAH is op julle. En hulle het gehandel ooreenkomstig die woord 
van Moses.  

 
326.) Onsuiwer die vergadering van YAHUAH nie:   
Num 5:2  Gee bevel aan die kinders seuns van Israel Yashar’EL dat hulle uit 

die laer wegstuur al die melaatse mense en almal wat ‘n vloeiing het, en 
almal wat deur ‘n lyk onrein is.  
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327.) Laat die onsuiwer mense die vergadering van YAHUAH verlaat:   
Num 5:3  Man sowel as vrou moet julle wegstuur; buitekant die laer moet 

julle hulle wegstuur, sodat hulle nie hul laer verontreinig waar Ek in 
hulle midde woon nie.  

 
328.) Laat die onsuiwer mense hulself laat suiwer:   
Deut. 23:11  Maar as die aand aankom, moet hy hom in die water bad; en 

teen sonsondergang mag hy in die laer inkom.  
 
329.) ‘n Onsuiwere wat wandel saam met sy meester mag suiwer-hede eet en 

drink wat hy hom aanbiet:  
Lev. 22:11  Maar as ‘n priester iemand met sy geld koop, mag dié daarvan 

eet, en die wat in sy huis gebore is; húlle mag van sy voedsel eet.  
 
330.) 'n Onsuiwer sal na son onder bad om rein te kan wees voor YAHUAH:   
Lev. 22:7  Maar as die son onder is, sal hy rein wees; en daarna kan hy van 

die heilige reine gawes eet, want dit is sy voedsel. 
 
331.) Al die werkers van YAHUAH moet hulself reinig voor samekomste:   
Ex. 30:18  Jy moet ook ‘n koper waskom maak met sy koper voetstuk, om in 

te was; en sit dit tussen die tent van samekoms en die altaar, en gooi 
water daarin,  

Ex. 30:19  dat Aäron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan 
was.  

 
332.) ‘n Persoon met gebrek mag nie voor YAHUAH se volk verkondig nie:    
Lev. 21:22  Wat die spys van sy God Skepper aangaan, hy mag van die 

hoogheilige hoog-reine en heilige reine gawes eet;  
Lev. 21:23  maar hy mag nie na die voorhangsel gaan en na die altaar nie 

nader kom nie, omdat ‘n liggaamsgebrek aan hom is, dat hy My 
heiligdomme reinheid nie ontheilig ontreinig nie; want Ek is die HERE 
YAHUAH wat hulle heilig reinig.  

 
333.) ‘n Persoon met gebrek mag nie voor YAHUAH se volk die woord 

verkondig nie:  
Lev. 21:17  Spreek met Aäron en sê: Niemand uit jou nakomelinge, in hulle 

geslagte, aan wie ‘n liggaamsgebrek is, mag nader kom om die spys 
van sy God Skepper te offer nie.  

 
334.) 'n Tydelike gebrekkige werker van YAHUAH moet eers rein word:  
Lev. 21:17 
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335.) Let op dat ‘n onbevoegde nie die volk lei nie:   
Num. 18:4  Maar hulle moet by jou aansluit en die diens van die tent van 

samekoms waarneem: al die dienswerk van die tent; en ‘n onbevoegde 
mag nie na julle toe aankom nie.  

 
Wette van Beperkings Oor Slagoffer 
 

336.) Gebrekkige diere/mense mag nie in diens wees nie:  
Lev. 22:21  En as iemand ‘n dankoffer aan die HERE YAHUAH offer om ‘n 

besondere gelofte te volbring of as vrywillige offer, van die beeste of die 
kleinvee, dan moet dit sonder gebrek wees, sodat dit welgevallig kan 
wees; geen liggaamsgebrek mag daaraan wees nie.  

 
337.) Gebrek losse dier/mens mag in diens wees:  
Lev. 22:20  Julle mag nie iets bring waar ‘n liggaamsgebrek aan is nie, 

want dit sal julle nie ten goede kom nie.  
 
338.) Rein moet die liggaam wees wat dien of bedien word:  
Lev. 22:22  Wat blind is of wat gebreekte of verminkte liggaamsdele het of 

swere of skurfte of uitslag dit moet julle aan die HERE YAHUAH nie 
bring nie, en daarvan mag julle vir die HERE YAHUAH geen vuuroffer 
op die altaar lê nie.  

 
339.) ‘n Ontmande of verminkte mag nie die volk bedien nie:   
Lev. 22:24  ‘n Dier wat ontman is deur vrywe of stamp, deur uitskeur of 

uitsny, mag julle aan die HERE YAHUAH nie bring nie: in julle land 
mag julle dit nie doen nie,  

Lev. 22:25  en uit die hand van ‘n uitlander mag julle van al hierdie diere 
aan julle God YAHUAH geen spys bring nie, want hulle verminking is 
aan hulle, ‘n liggaamsgebrek is aan hulle: hulle sal vir julle nie met 
welgevalle aangeneem word nie.  

 
340.) ‘n Sieklike mag nie die volk bedien nie:    
Lev. 22:22  Wat blind is of wat gebreekte of verminkte liggaamsdele het of 

swere of skurfte of uitslag dit moet julle aan die HERE YAHUAH nie 
bring nie, en daarvan mag julle vir die HERE YAHUAH geen vuuroffer 
op die altaar lê nie.  

 
341 Gebrekkige man mag nie die volk bedien nie:   
Deut. 17:1  Jy mag aan die HERE YAHUAH jou God Skepper geen bees of 

stuk kleinvee waaraan ‘n liggaamsgebrek, iets slegs, is, offer nie; want 
dit is vir die HERE YAHUAH jou God Skepper ‘n gruwel.  
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342.) ‘n Beseer en verminkte mag nie diens lewer nie:    
Lev. 22:24  ‘n Dier wat ontman is deur vrywe of stamp, deur uitskeur of 

uitsny, mag julle aan die HERE YAHUAH nie bring nie: in julle land 
mag julle dit nie doen nie,  

Lev. 22:25  en uit die hand van ‘n uitlander mag julle van al hierdie diere 
aan julle God Skepper geen spys bring nie, want hulle verminking is 
aan hulle, ‘n liggaamsgebrek is aan hulle: hulle sal vir julle nie met 
welgevalle aangeneem word nie.  

 
343.) Besondere gelofte, skenk reinheid as vrywillig offer, aan YAHUAH  
Lev. 22:21  En as iemand ‘n dankoffer aan die HERE YAHUAH offer om ‘n 

besondere gelofte te volbring of as vrywillige offer, van die beeste of die 
kleinvee, dan moet dit sonder gebrek wees, sodat dit welgevallig kan 
wees; geen liggaamsgebrek mag daaraan wees nie.  

 
344.) Die verkondiging moet met versugting deur gegee word:  
Lev. 22:15  So moet hulle dan die heilige rein gawes wat die kinders van 

Israel Yashar’EL aan die HERE YAHUAH afgee, nie ontheilig ontreinig  
Lev. 22:16  en op húlle geen strafbare skuld laai deurdat húlle die heilige 

reine gawes sou eet nie; want Ek is die HERE YAHUAH wat hulle heilig 
reinig.   

 
345.) Laat daar ‘n tyd verloop tot reiniging:   
Lev. 22:27  As ‘n bees of ‘n lam of ‘n bok aankom, moet dit sewe dae lank 

onder sy moeder bly; maar van die agtste dag af en verder sal dit met 
welgevalle aangeneem word as ‘n vuur offergawe aan die HERE 
YAHUAH.  

 
346.) Geen rente vra of oplê nie:  
Deut. 23:19  Jy mag jou broer geen rente oplê nie, rente van geld, rente van 

eetware, rente van enigiets wat ‘n mens teen rente uitleen nie.  
 
347.) Geen suurdeeg of hening met offering nie:  
Lev. 2:11  Geen spysoffer wat julle aan die HERE YAHUAH bring, mag van 

iets wat ingesuur is, berei word nie; want van géén suurdeeg of 
heuning mag julle vir die HERE YAHUAH ‘n vuuroffer aan die brand 
steek nie.  

 
348.) Laat sout nie ontbreek in jou offers nie:  
Lev. 2:13  En jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout 

van die verbond van jou God Skepper by jou spysoffer nie laat ontbreek 
nie; by al jou offers moet jy sout bring.  

 
349.) Hou die sout verbond:   
Lev.2:13 
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     Wette van Offer Prosedure 
 

350.) Wees welgevallig voor YAHUAH:  
Lev. 1:3  As sy offer ‘n brandoffer is van beeste, moet dit ‘n bul sonder 

gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms 
moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die HERE 
YAHUAH kan vind.  

  
351.) Die tiende van jou opbrengste:  
Deut. 12:17  Jy mag in jou poorte nie eet die tiendes van jou koring en jou 

mos en jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en jou kleinvee en 
al jou gelofte-offers wat jy sal belowe, en jou vrywillige offers en die 
offergawe van jou hand nie. 

 
352.) Dit wat eenkant gesit word vir die werker van YAHUAH hou dit rein:   
Lev. 6:18  Almal wat manlik is onder die seuns van Aäron, mag dit eet. Dit 

is ‘n ewige insetting vir julle geslagte uit die vuuroffers van die HERE 
YAHUAH. Alles wat daaraan raak, word heilig rein.  

 
353.) Jy mag nie deel aan offer wat geskenk word nie:  
Lev. 6:23  So moet dan elke spysoffer van ‘n priester ‘n voloffer wees; dit 

mag nie geëet word nie.  
 
354.) Straf vir ‘n arm oortreder:   
Lev. 5:7  Maar as hy nie ‘n stuk kleinvee kan bekostig nie, moet hy as boete 

vir wat hy gesondig oortree het, twee tortelduiwe of twee jong duiwe 
aan die HERE YAHUAH bring, een as sondoffer en een as brandoffer;  

Lev. 5:8  en hy moet hulle na die priester bring, wat dié een eerste moet 
offer wat as sondoffer bedoel is, en sy kop vlak voor sy nek afknyp 
sonder om dit af te trek.  

 
355.) Reiniging lê in offering:   
Lev. 7:1  En dit is die wet van die skuldoffer: dit is hoogheilig hoog reinig. 
 
356.) Laat die werker van YAHUAH altyd versoening bewerk:   
Ex. 29:33  En hulle moet dié dinge eet waarmee versoening bewerk is toe 

hulle as priesters aangestel en geheilig gereinig is; maar ‘n onbevoegde 
mag daarvan nie eet nie, want dit is heilig Rein.  

 
357.) Eet met hartelus:  
Deut. 12:15  Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet ooreenkomstig die 

seën van die HERE YAHUAH jou God Skepper wat Hy jou in al jou 
poorte gee; die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die 
gemsbok en die takbok. Deut.26:12. 
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358.) Werkers van YAHUAH moet altyd versoening bedink:   
Ex. 29:33  En hulle moet dié dinge eet waarmee versoening bewerk is toe 

hulle as priesters aangestel en geheilig gereinig is; maar ‘n onbevoegde 
mag daarvan nie eet nie, want dit is heilig rein.  

 
359.) Werkers van YAHUAH doen reg en bedien YAHUAH met lus:   
Lev. 7:11  En dit is die wet van die dankoffer wat hulle aan die HERE 

YAHUAH bring:  
Lev. 7:12  Ingeval hy dit as lofoffer bring, moet hy by die lofoffer bring: 

ongesuurde koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie 
bestryk en fynmeel wat as koeke deurmekaar-geroer is, met olie 
gemeng;  

Lev. 7:13  saam met koeke van gesuurde brood moet hy sy offergawe by sy 
lof-dankoffer bring.  

 
360.) Werkers van YAHUAH mag nie die 10de / volk eet nie:   
Deut. 12:17  Jy mag in jou poorte nie eet die tiendes van jou koring en jou 

mos en jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en jou kleinvee en 
al jou gelofte-offers wat jy sal belowe, en jou vrywillige offers en die 
offergawe van jou hand nie.  

 
361.) Werkers van YAHUAH moet die vlok bedien as ‘n lieflike geur:   
Lev. 2:1  En as iemand aan die HERE YAHUAH ‘n spysoffer bring, moet sy 

offer fynmeel wees; en hy moet olie daarop giet en wierook daarby 
voeg;  

Lev. 2:2  en hy moet dit na die seuns van Aäron, die priesters, bring; en die 
priester moet daarvan ‘n handvol neem, van die fynmeel met die olie, 
met al die wierook wat daarby behoort; en hy moet dit as die 
gedenkoffer op die altaar aan die brand steek, ‘n vuuroffer van lieflike 
geur aan die HERE YAHUAH. 

 
362.) Oortreders moet nie met leë hande voor YAHUAH staan nie:  
Lev. 5:11  Maar as hy nie twee tortelduiwe of twee jong duiwe kan bekostig 

nie, moet hy as offer vir wat hy gesondig oortree het, die tiende van ‘n 
efa fynmeel as sondoffer oortree het bring. Hy moet geen olie daarop 
gooi en geen wierook daar byvoeg nie, want dit is ‘n sondoffer oortree-
offer. 

363.) Werkers van YAHUAH moet Sy volk as ‘n “vuuroffer” aanbied:   
Lev. 3:11  En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as 

vuuroffer-spys vir die HERE YAHUAH.  
 
364.) Werkers van YAHUAH moet hulself afsonder vir YAHUAH:   
Lev. 6:16  En wat daarvan oorbly, moet Aäron en sy seuns eet; ongesuurd 

moet dit geëet word op ‘n heilige afgesonderde plek; in die voorhof van 
die tent van samekoms moet hulle dit eet.  
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365.) Werkers van YAHUAH moet reg geklee wees in hulle werkverrigting:   
Lev. 6:10  En die priester moet sy linnekleed aantrek, en die linnebroek 

moet hy oor sy vlees aantrek; dan moet hy die as wegneem waartoe die 
vuur die brandoffer op die altaar verteer het, en dit langs die altaar 
uitgooi.  

 
366.) Werkers van YAHUAH moet die werke deursien tot klaar:   
Lev. 6:9  Gee bevel aan Aäron en sy seuns en sê: Dit is die wet van die 

brandoffer: Dit, die brandoffer, moet op sy vuurherd op die altaar die 
hele nag lank tot die môre toe bly, en die altaar-vuur moet daardeur 
aan die brand gehou word. 

 
367.) As daar ‘n gewyde plek uitgewys word, respekteer dit:   
Deut. 12:4  So mag julle nie doen met die HERE YAHUAH julle God 

Skepper nie;  
Deut. 12:5  maar die plek wat die HERE YAHUAH julle God Skepper uit al 

julle stamme sal uitkies om Sy Naam daar te vestig om daar te woon, 
moet julle opsoek en daarheen moet jy kom.  

Deut. 12:6  En daarheen moet julle jul brandoffers bring en julle slagoffers 
en julle tiendes en die offergawe van julle hand en julle gelofte— en julle 
vrywillige offers en die eersgeborenes van julle beeste en van julle 
kleinvee.  

 
368.) Wees versigtig in beloftes:   
Deut. 23:22  Maar as jy nalaat om te belowe, sal dit geen sonde oortreding 

in jou wees nie.  
 
369.) Eer en respekteer jou beloftes:   
Deut. 12:11  Dan moet julle na die plek wat die HERE YAHUAH julle God 

Skepper sal uitkies om Sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek 
julle beveel: julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en die 
offergawe van julle hand en al julle keur-gelofte-offers wat julle die 
HERE YAHUAH sal belowe.  

 
370.) Met die volk Yashar’EL se samekoms moet hulle gewei wees:   
Deut. 12:26  Net jou heilige reine gawes wat jy het, en jou gelofte-offers 

moet jy neem en na die plek kom wat die HERE YAHUAH sal uitkies;  
Deut. 12:27  en jy moet jou brandoffers, die vleis en die bloed, berei op die 

altaar van die HERE YAHUAH jou God Skepper, en die bloed van jou 
slagoffers moet teen die altaar van die HERE YAHUAH jou God 
Skepper uitgegiet word; maar die vleis moet jy eet. 
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371.) Bring jou offer na die werker van YAHUAH:   
Lev. 17:3  Elkeen uit die huis van Israel Yashar’EL wat ‘n bees of ‘n lam of ‘n 

bok in die laer slag of dit buitekant die laer slag,  
Lev. 17:4  en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan 

die HERE YAHUAH ‘n offer voor die tabernakel van die HERE 
YAHUAH te bring nie as bloedskuld moet dit dié man aangereken 
word. Hy het bloed vergiet; daarom moet dié man uitgeroei word 
onder sy volk uit;  

Lev. 17:5  sodat die kinders van Israel Yashar’EL hulle slagoffers wat hulle 
gewoon was om op die oop veld te offer, aan die HERE YAHUAH by 
die ingang van die tent van samekoms na die priester kan bring en dit 
as dankoffers aan die HERE YAHUAH kan slag. 

 
372.) Wees versigtig met jou aanbieding aan YAHUAH:   
Deut. 12:13  Neem jou in ag dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek 

wat jy sien nie. 
 

Wette van konstante en Bykomende Aanbiedinge 
373.) Werkers van YAHUAH sal elke dag aan Hom gewei wees:  
Num 28:3  En jy moet vir hulle sê: Dit is die vuuroffer wat julle aan die 

HERE YAHUAH moet bring: twee jaaroud lammers sonder gebrek elke 
dag as ‘n voortdurende brandoffer.  

 
374.) Eerbied YAHUAH se strafgerig:  
Lev. 6:6  En hy moet van die kleinvee, na jou skatting, as boete aan die 

HERE YAHUAH ‘n ram sonder gebrek as skuldoffer na die priester 
bring.  

 
375.) Werkers van YAHUAH moet YAHUSHA aanbied:   
Lev. 6: 6 
 
376.) Maak reg met jou naaste:   
Lev. 6:2  As iemand sondig oortree en ontrou handel teen die HERE 

YAHUAH deurdat hy teenoor sy naaste ontken dat iets aan hom 
toevertrou of as pand gegee is of deur hom geroof is, of dat hy sy naaste 
iets afgepers het,  

Lev. 6:3  of dat hy iets gekry het wat weg was, en dit ontken; of dat hy vals 
sweer ten opsigte van enigiets wat ‘n mens kan doen om hom daarmee 
te besondig  

Lev. 6:4  as hy dan sondig oortree en skuldig word, moet hy teruggee wat 
hy deur roof ontvreem of deur afpersing verkry het, of wat aan hom 
toevertrou was, of verlore goed wat hy gevind het;  

Lev. 6:5  of alles waaroor hy vals gesweer het: hy moet daar ten volle 
vergoeding voor gee en nog die vyfde deel daarvan byvoeg; aan hom 
aan wie dit behoort, moet hy dit gee op die dag as hy boete doen. 
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377.) Bery die volk van YAHUAH voor as lieflike geur vir YAHUAH:  
Ex. 30:7  En Aäron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand 

steek; elke môre as hy die lampe regmaak, moet hy dit aan die brand 
steek.  

 
378.) Die werkers van YAHUAH moet hulself voorberei:   
Ex. 27:21  In die tent van samekoms, buitekant die voorhangsel wat voor 

die Getuienis is, moet Aäron en sy seuns dit regmaak om te brand van 
die aand tot die môre voor die aangesig van die HERE YAHUAH. Dit 
sal ‘n ewige insetting wees in hulle geslagte, van die kant van die 
kinders seuns van Israel Yashar’EL.  

 
379.) Werkers van YAHUAH moet gereed en voortdurend wees:  
Lev. 6:13  Vuur moet gedurigdeur op die altaar aan die brand gehou word; 

dit mag nie doodgaan nie.  
 
381.) Werkers bied en bedien voortdurend YAHUAHA vir die volk:   
Ex. 25:30  En op die tafel moet jy altyddeur toonbrood voor My aangesig 

neersit.  
 
382.) Laat jou hand nie toe wees op Seisoen-vernuwing nie:   
Num. 28:11  En by die begin van julle maande moet julle ‘n brandoffer aan 

die HERE YAHUAH bring: twee jong bulle en een ram, sewe jaaroud 
lammers sonder gebrek;  

Num. 28:12  en drie-tiendes van ‘n efa fynmeel as spysoffer, met olie 
gemeng, vir elke bul, en twee tiendes fynmeel as spysoffer, met olie 
gemeng, vir die een ram;  

Num. 28:13  en een-tiende fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, vir elke 
lam. Dit is ‘n brandoffer, ‘n lieflike geur, ‘n vuuroffer aan die HERE 
YAHUAH. 

 
383.) Werkers van YAHUAH verkondig en bied YAHUSHA aan:    
Num. 28:19  Maar julle moet as vuuroffer, as brandoffer aan die HERE 

YAHUAH bring: twee jong bulle en een ram en sewe jaaroud lammers; 
sonder gebrek moet hulle vir julle wees.  

 
384.) Die werkers soos die volk moet dans voor YAHUAH:  
Lev. 23:10  Spreek met die kinders van Israel Yashar’EL en sê aan hulle: As 

julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die 
eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.  
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385.) Let op om na sewe weke vyftig dae te tel:  
Lev. 23:15  Dan moet julle tel van die dag ná die Shabbat, van die dag af as 

julle die beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees;  
Lev. 23:16  tot die dag ná die sewende Shabbat moet julle vyftig dae tel; 

dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE YAHUAH bring.  
 
386.) Wees rein op eerstelinge fees:  
Num. 28:26  En op die dag van die eerstelinge, as julle ‘n nuwe spysoffer by 

julle fees van die weke aan die HERE YAHUAH bring, moet daar vir 
julle ’n heilige reine samekoms wees; géén beroepswerk mag julle doen 
nie.  

 
387.) Eerstelinge fees:  
Lev. 23:17  Julle moet uit jul woonplekke twee beweegbrode bring; dit moet 

van twee tiendes van ‘n efa fynmeel wees; gesuurd moet dit gebak word 
as eerstelinge aan die HERE YAHUAH.  

 
388.) Trompette fees: Volledig/siklus/totaliteit     
Num 29:1  En in die sewende maand, volledige (siklus) tydperk op die 

eerste van die maand, tydperk moet daar vir julle ‘n heilige reine 
samekoms wees; géén beroepswerk mag julle doen nie; dit moet vir 
julle ‘n dag van trompet-geklank wees.:2  Dan moet julle ‘n brandoffer 
as lieflike geur vir die HERE YAHUAH berei: een jong bul, een ram, 
sewe jaaroud lammers sonder gebrek; :3  en hulle spysoffer: fynmeel 
met olie gemeng, drie-tiendes van ‘n efa vir die bul, twee-tiendes vir die 
ram, :4  en een-tiende vir elke lam van die sewe lammers; :5  en een 
bokram as sondoffer oortree-offer om vir julle versoening te doen;:6  
behalwe die brandoffer van die nuwemaan nuwe-tydperk en die 
spysoffer wat daarby behoort, en die voortdurende brandoffer en die 
spysoffer wat daarby behoort, en hulle drankoffers volgens die 
daarvoor geldende voorskrif—tot ‘n lieflike geur, ‘n vuuroffer aan die 
HERE YAHUAH.  

 
389.) Trompette fees is ‘n Volledig/siklus/totaliteit     
Num. 29:8  Dan moet julle ‘n brandoffer as lieflike geur aan die HERE 

YAHUAH bring: een jong bul, een ram, sewe jaaroud lammers; sonder 
gebrek moet hulle vir julle wees; :9  en hulle spysoffer: fynmeel met olie 
gemeng, drie-tiendes vir die bul, twee-tiendes vir die een ram, :10  een-
tiende vir elke lam van die sewe lammers; :11  een bokram as sondoffer 
oortree-offer, behalwe die sondoffer oortree-offer van versoening en die 
voortdurende brandoffer en die spysoffer wat daarby behoort—en hulle 
drankoffers.  
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390.) By enige fees weet dat alle offers vervul is:  
Num. 29:13  En julle moet as brandoffer, as vuuroffer van lieflike geur aan 

die HERE YAHUAH bring: dertien jong bulle, twee ramme, veertien 
jaaroud lammers; sonder gebrek moet hulle wees;  

Num. 29:14  en hulle spysoffer: fynmeel met olie gemeng, drie-tiendes vir 
elke bul van die dertien bulle, twee-tiendes vir elke ram van die twee 
ramme,  

Num. 29:15  en een-tiende vir elke lam van die veertien lammers;  
Num. 29:16  en een bokram as sondoffer, oortreding-offer behalwe die 

voortdurende brandoffer, die spysoffer en die drankoffer wat daarby 
behoort.  

 
391.) Jaar end fees:    
Num. 29:35  Op die agtste dag moet daar vir julle ‘n feestyd wees; géén 

beroepswerk mag julle doen nie.  
 
392.) Eet geen onreins:   
Deut. 14:3  Jy mag niks eet wat ‘n gruwel is nie.  
 
393.) Moet nie reinheid verontreinig nie: 
Lev. 7:18  En as daar van die vleis van sy dankoffer op die derde dag iets 

geëet word, sal dit vir hom wat dit bring, nie met welgevalle 
aangeneem word nie; dit sal hom nie toegereken word nie; ‘n onrein 
iets sal dit wees, en diegene wat daarvan eet, moet sy ongeregtigheid 
dra.  

 
394.) Laat elke fees geskied op sy bepaalde tyd: 
Lev. 22:30  Op dieselfde dag moet dit geëet word. Julle moet daarvan niks 
        laat oorbly tot die môre toe nie. Ek is die HERE YAHUAH.  
 
395.) Wees opreg in YAHUAH se teenwoordigheid:  
Lev. 19:8  En hy wat dit eet, moet sy ongeregtigheid dra, want wat heilig 

rein is aan die HERE YAHUAH, het hy ontheilig verontreinig. Daarom 
moet dié siel uit sy volksgenote uitgeroei word.  

 
396.) Sorg dat die vergaderde saam met jou rein wees:  
Lev. 7:19  En die vleis wat aan iets onreins raak, mag nie geëet word nie; 

met vuur moet dit verbrand word. Maar wat verder die vleis betref 
elkeen wat rein is, mag vleis eet.  

 
397.) Moet nooit voorbarig wees nie:   
Lev. 7:20  Maar die een wat vleis eet van die dankoffer wat die HERE 

YAHUAH toekom, terwyl sy onreinheid aan hom is, dié siel moet uit sy 
volksgenote uitgeroei word. 
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398.) Laat alle feeste hul volle doel bereik:    
Lev. 7:17  Maar wat van die offervleis oorgebly het, moet op die derde dag 

met vuur verbrand word.  
 
399.) Laat die reine ontvanklik wees:  
Lev. 7:19  En die vleis wat aan iets onreins raak, mag nie geëet word nie; 

met vuur moet dit verbrand word. Maar wat verder die vleis betref 
elkeen wat rein is, mag vleis eet.  

 
400.) Laat orde heers in die vergadering van YAHUAH:  
Lev. 16:3  Hiermee moet Aäron in die heiligdom reinheid ingaan: met ‘n 

jong bul as sondoffer oortredings-offer en ‘n ram as brandoffer.  
 
401.) Tree op vir mekaar voor YAHUAH:   
Lev. 5:16  En hy moet vir wat hy ten opsigte van die heilige reine gawes 

gesondig oortree het, vergoeding gee en nog die vyfde deel daarvan 
byvoeg en dit aan die priester gee; en die priester moet vir hom 
versoening doen deur die skuldofferram, en dit sal hom vergewe word.  

 
402.) Eer dit wat aan YAHUAH behoort:   
Deut. 15:19  Al die eersgeborenes van die manlike geslag wat onder jou 

beeste en onder jou kleinvee aankom, moet jy aan die HERE YAHUAH 
jou God Skepper heilig afsonder; jy mag nie werk met die eersgeborene 
van jou beeste, en die eersgeborene van jou kleinvee nie skeer nie.  

 
403.) Sonder YAHUAH se deel af net vir Hom:  
Deut. 15:19 
 
404.) Wees stiptelik en opreg in ‘n fees wat gedoen word voor YAHUAH:   
Ex. 12:6  En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van 

hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel 
Yashar’EL moet dit slag teen die aand.  

 
405.) Laat orde nie gesteur word nie:  
Ex. 23:18  Jy mag die bloed van my offer nie saam met gesuurde brood 

offer nie. Ook mag die vet van My fees-offer nie tot die môre toe oorbly 
nie.  

 
406.) Voltooi die boodskap:  
Ex. 23:18 
 
407.) Wees stiptelik en laat orde geskiet:  
Num 9:11  In die tweede maand, op die veertiende dag, teen die aand, moet 

hulle dit hou; met ongesuurde brode en bitter kruie moet hulle dit eet.  
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408.) In die maand Abib / Maart moet Pasga gevier word:   
Ex. 12:8  En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai; 

saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet.  
 
409.) Hou Pasga rein met ongesuurde brode:  
Num 9:11  In die tweede maand, op die veertiende dag, teen die aand, moet 

hulle dit hou; met ongesuurde brode en bitter kruie moet hulle dit eet.  
 
410.) Gee die boodskap ten volle en verstaanbaar deur:  
Ex. 12:9  Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar 

gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met 
die binnegoed.  

 
411.) Verkondig die Koninkryk aan die uitverkore en nie aan die wêreld nie: 
Ex. 12:46  In een huis moet dit geëet word; jy mag niks van die vleis uit die 

huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie. 
 
412.) Bedien jou mense wat om die tafel sit:  
Ex. 12:43  Verder het die HERE YAHUAH aan Moses en Aäron gesê: Dit is 

die insetting van die Pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie. 
 
413.) Geen volk buiten die 12 seuns sal gevul word:  
Ex. 12:45  Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie.  
 
414.) Geen belangelose mag die Pasga eet:    
Ex. 12:48  En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die HERE die 

Pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan 
mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land 
wees. Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie. 

 
415.) Laat die boodskap ten volle verkondig word:   
Ex. 12:46  In een huis moet dit geëet word; jy mag niks van die vleis uit die 

huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie. 
 
416.) Volg die insettinge in al jou feeste:  
Num 9:12  Hulle moet daarvan niks laat oorbly tot die môre toe of ‘n been 

daaraan breek nie; volgens die hele insetting van die Pasga moet hulle 
dit hou.  

 
417.) Moet niks terughou in woordverkondiging nie: 
Ex. 12:10  Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie; 

maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand.  
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418.) Vul en voed die hoorder:  
Num 9:12  Hulle moet daarvan niks laat oorbly tot die môre toe of ‘n been 

daaraan breek nie; volgens die hele insetting van die Pasga moet hulle 
dit hou.  

 

419.) Laat die voeding ten volle wees onder jou mense: 
Deut. 16:4  En daar mag by jou sewe dae lank geen suurdeeg in jou hele 

grondgebied gesien word nie; ook mag niks van die vleis wat jy die 
eerste dag in die aand slag, tot die môre toe oorbly nie.  

 

420.) Wees ontvanklik op die feeste van YAHUAH:  
Deut. 16:16  Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van 

die HERE YAHUAH 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 YAHUAH verskyn nie;  

Deut. 16:17  elkeen volgens die gawe van sy hand ooreenkomstig die seën 
van die HERE YAHUAH jou God Skepper wat Hy jou gegee het.  

 

421.) Verskyn 3 maal ‘n jaar voor YAHUAH: 
Ex. 23:14  Drie maal in die jaar moet jy vir My ‘n fees hou.  
 

422.) Wees vrolik op YAHUAH se feeste:   
Deut. 16:14  En jy moet vrolik wees op jou fees, jy en jou seun en jou dogter 

en jou slaaf en jou slavin en die Leviet en die vreemdeling en die wees 
en die weduwee wat in jou poorte is.  

 

423.) Wees voorbery op die feeste van YAHUAH: 
Deut. 16:16 
 

424.) Wees opreg:    
Deut. 16:19  Jy mag die reg nie verdraai nie; jy mag nie partydig wees nie; 

ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk 
verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het.  

 

425.) Verjaag die verleier:   
Deut. 13:12  As jy in een van jou stede wat die HERE YAHUAH jou God 

Skepper jou gee om daar te woon, hoor sê:  
Deut. 13:13  Deugniete het by jou opgetree en die inwoners van hulle stad 

verlei deur te sê: Laat ons gaan en ander gode dien—wat julle nie geken 
het nie—  

Deut. 13:14  dan moet jy terdeë ondersoek en naspeur en uitvra, en as dit 
waarheid is, staan die saak vas, is hierdie gruwel by jou gedoen,  

Deut. 13:15  dan moet jy die inwoners van dié stad sekerlik verslaan met 
die skerpte van die swaard deur dit met die banvloek te tref en alles wat 
daarin is, ook die vee, met die skerpte van die swaard. 
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       Wette van eersgeborene 

426.) Gee aan YAHUAH wat Hom toekom:  
Ex. 13:11  En as die HERE YAHUAH jou in die land van die Kanaäniete 

bring, soos Hy aan jou en jou vaders met ‘n eed beloof het, en Hy dit 
aan jou gee, :12  dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan die 
HERE YAHUAH afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, wat jy 
sal hê—wat manlik is, behoort aan die HERE YAHUAH.  

 
427.) Respekteur die eersgebore reg tot YAHUAH:  
Deut. 21:17  Maar hy moet die eersgeborene, die seun van die nie-geliefde 

vrou, erken deur aan hom ‘n dubbele deel te gee van alles wat hy besit; 
want hy is die eersteling van sy krag: die eersgeboortereg is syne.  

 
428.) Leer wat YAHUAH reeds gereinig het:  
Num. 18:17  Maar die eersgeborene van ‘n bees of die eersgeborene van ‘n 

skaap of die eersgeborene van ‘n bok moet jy nie loskoop nie; heilig rein 
is hulle; hulle bloed moet jy uitgooi teen die altaar en hulle vet aan die 
brand steek as ‘n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE YAHUAH. 

 
429.) Betaal die tiende aan YAHUAH:  
Lev. 27:32  Wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee alles wat onder 

die herderstaf deurgaan die tiende moet aan die HERE YAHUAH heilig 
afgesonder wees.  

 
430.) Niks in die plek van ‘n skenking nie:  
Lev. 27:33  Hulle mag nie ondersoek of dit goed of sleg is nie, en dit nie 

omruil nie; maar as hulle dit tog omruil, moet dit en die geruilde heilig 
rein wees; dit mag nie gelos word nie.  

 
431.) Weet en onwetende oortredings:  
Lev. 4:27  En as iemand van die volk van die land in swakheid sondig 

oortree, omdat hy enigiets doen wat die HERE YAHUAH verbied het, en 
hy skuldig word; (28)  of as sy sonde oortreding wat hy gedoen het, aan 
hom bekend word, dan moet hy as sy offer bring ‘n bok sonder gebrek, 
‘n ooi, vir die sonde oortreding wat hy gedoen het; (29)  en hy moet sy 
hand op die kop van die sondoffer oortree-offer lê en die sondoffer 
oortree-offer slag op die plek van die brandoffer. 

 
432.) Bely alle oortredinge: 
Lev. 5:17  En as iemand sondig oortree en onbewus enigiets doen wat die 

HERE YAHUAH verbied het, en skuldig word en sy ongeregtigheid 
moet dra, :18  dan moet hy van die kleinvee, na jou skatting, ‘n ram 
sonder gebrek as skuldoffer na die priester bring; en die priester moet 
vir hom versoening doen vir die misdryf wat hy sonder opset, onbewus 
begaan het; en dit sal hom vergewe word.  
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433.) Oortredings-offer  
Lev. 5:7  Maar as hy nie ‘n stuk kleinvee kan bekostig nie, moet hy as boete 

vir wat hy gesondig oortree het, twee tortelduiwe of twee jong duiwe 
aan die HERE YAHUAH bring, een as sondoffer oortreding en een as 
brandoffer;  

Lev. 5:8  en hy moet hulle na die priester bring, wat dié een eerste moet 
offer wat as sondoffer oortreding bedoel is, en sy kop vlak voor sy nek 
afknyp sonder om dit af te trek.  

Lev. 5:9  Dan moet hy van die bloed van die sondoffer oortreding-offer teen 
die kant van die altaar sprinkel; maar wat oorbly van die bloed, moet 
aan die onderkant van die altaar uitgedruk word; dit is ‘n sondoffer 
oortreding-offer.  

Lev. 5:10  En die ander een moet hy as brandoffer volgens voorskrif berei. 
So moet die priester dan vir hom versoening doen weens die sonde 
oortreding wat hy gedoen het, en dit sal hom vergewe word.  

Lev. 5:11  Maar as hy nie twee tortelduiwe of twee jong duiwe kan bekostig 
nie, moet hy as offer vir wat hy gesondig oortree het, die tiende van ‘n 
efa fynmeel as sondoffer oortredings-offer bring. Hy moet geen olie 
daarop gooi en geen wierook daar byvoeg nie, want dit is ‘n sondoffer 
oortredings-offer  

 
434.) Erken en bely jou oortredinge:  
Lev. 5: 7-11 
 
435.) Onbewustelik oortreding:  
Lev. 4:13  En as die hele vergadering van Israel Yashar’EL hulle misgaan 

sonder dat die vergadering hom daarvan bewus is; en hulle enigiets 
doen wat die HERE YAHUAH verbied het, en skuldig word;  

Lev. 4:14  en die sonde oortreding wat hulle so gedoen het, bekend word, 
moet die vergadering ‘n jong bul as sondoffer laat aankom en hom voor 
die tent van samekoms bring,  

Lev. 4:15  en die oudstes van die vergadering moet hulle hande op die kop 
van die bul lê voor die aangesig van die HERE YAHUAH, en die bul 
moet voor die aangesig van die HERE YAHUAH geslag word.  

 
436.) 'n Vroulike opdrag {1} :   
Lev. 15:28  Maar as sy van haar vloeiing rein geword het, moet sy sewe 

dae tel, en daarna sal sy rein wees.  
Lev. 15:29  En op die agtste dag moet sy vir haar twee tortelduiwe of twee 

jong duiwe neem en dié by die ingang van die tent van samekoms na 
die priester bring.  
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437.) 'n Vroulike opdrag {2} : 
Lev. 12:6  En as die dae van haar reiniging in die geval van ‘n seun of ‘n 

dogter verby is, moet sy ‘n jaaroud lam as brandoffer en ‘n jong duif of 
tortelduif as sondoffer oortredings-offer bring na die ingang van die 
tent van samekoms, na die priester toe;  

Lev. 12:7  dié moet dit offer voor die aangesig van die HERE YAHUAH en 
vir haar versoening doen; dan sal sy rein wees van haar bloed vloeiing. 
Dit is die wet van haar wat baar, in die geval van ‘n seun of ‘n dogter.  

 
438.) 'n Manlike opdrag 
Lev. 15:13  En as hy wat die vloeiing het, van sy vloeiing rein word, moet hy 

sewe dae tel ná sy reiniging en sy klere was en sy liggaam in vars 
water bad; dan sal hy rein wees.  

Lev. 15:14  En op die agtste dag moet hy vir hom twee tortelduiwe of twee 
jong duiwe neem en voor die aangesig van die HERE YAHUAH kom, by 
die ingang van die tent van samekoms, en dié aan die priester gee;  

Lev. 15:15  en die priester moet hulle berei, die een as sondoffer oortredings 
-offer en die ander as brandoffer; so moet die priester dan vir hom 
vanweë sy vloeiing versoening doen voor die aangesig van die HERE. 
YAHUAH.  

 
439.) Offers op ‘gepaste’ feeste:   
Lev. 14:10  En op die agtste dag moet hy twee lammers sonder gebrek neem 

en een jaaroud ooilam sonder gebrek en drie tiendes van ‘n efa fynmeel 
as spysoffer, met olie gemeng, en een log olie.  

 
440.) Sorg dat reinheid jou mikpunt is: 
Lev. 27:10  Hy mag dit nie omwissel of omruil nie ‘n goeie vir ‘n slegte of ‘n 

slegte vir ‘n goeie nie; maar as hy tog ‘n dier vir ‘n ander een omruil, 
moet dit en die geruilde heilig rein wees.  

 
441.) Wees standvastig:   
Lev. 27:10 
 
442.) Weet wat rein en gereinig is: 
Lev. 27:26  Maar die eersgeborene van ‘n dier wat as eersgeborene aan die 

HERE YAHUAH behoort, dit mag niemand heilig reinig nie; of dit ‘n 
bees is of ‘n stuk kleinvee dit behoort aan die HERE YAHUAH.  

 
443.) Weet dat ‘n dooie nie reinig is:  
Num 19:14  Dit is die wet: As iemand in ‘n tent sterwe, sal elkeen wat in die 

tent kom en al wat in die tent is, sewe dae lank onrein wees.  
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444.) Geen gebrekkige in die vergadering nie:  
Num. 19:2  Dit is die wetsinsetting wat die HERE YAHUAH beveel het deur 

te sê: Spreek met die kinders seuns van Israel Yashar’EL dat hulle vir 
jou ‘n rooi koei sonder gebrek bring waar geen liggaamsgebrek aan is, 
waarop geen juk gekom het nie.  

 
445.) Wees reinig:  
Num. 19:21  En dit moet vir hulle ‘n ewige insetting wees. En die een wat 

die reinigings water sprinkel, moet sy klere was; en die een wat aan die 
reinigings water raak, sal tot die aand toe onrein wees.  

 
446.) Reinig mekaar:  
Lev. 13:12  Maar as die melaatsheid so geweldig in die vel uitbreek, dat die 

melaatsheid die hele vel van die aangetaste persoon van sy hoof tot sy 
voete oordek, so ver as wat die oë van die priester kan sien; :13  en sien 
die priester dat die melaatsheid sy hele vlees oordek het, dan moet hy 
die aangetaste persoon rein verklaar: hy het heeltemal wit geword, hy 
is rein.  

 
447.) Reinig die siek en behoeftige:  
Deut. 24:8  Neem jou in ag by die plaag van melaatsheid om baie 

noukeurig te handel volgens alles wat die Levitiese priesters julle sal 
leer; soos ek hulle beveel het, moet julle dit sorgvuldig hou.  

 
448.) Laat die onsuiwere gereeld na die werker van YAHUAH gaan:  
Lev. 13:32  Bekyk die priester dan op die sewende dag die aangetaste plek 

en sien hy dat die skurfte nie versprei het nie, en daar geen geel hare op 
is nie, en die skurfte nie dieper lyk as die vel nie, :33  dan moet die 
persoon hom skeer, maar die skurwe plek moet hy nie skeer nie, en die 
priester moet die skurwe persoon nog ‘n keer sewe dae lank opsluit.  

 
449.) Laat die onreine erken en beken sodat reinheid kan intree:  
Lev. 13:45  Verder moet in die klere van die melaatse op wie die plaag is, 

skeure wees, en sy hare moet los hang; ook moet hy sy baard bedek en 
roep: Onrein, onrein!  

 
450.) Verbly jou in die reiniging:  
Lev. 14:2  Dit is die wet van die melaatse op die dag van sy reiniging. Hy 

moet na die priester gebring word, :3  en die priester moet buitekant 
die laer gaan. As die priester sien dat die plaag van melaatsheid genees 
is, van die melaatse weg is, :4  moet die priester bevel gee dat hulle vir 
hom wat gereinig moet word, twee lewendige rein voëls en sederhout 
en skarlaken draad en hisop moet bring.  
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451.) Reinigings wet:   
Lev. 14:9  En op die sewende dag moet hy al sy hare afskeer, sy hoof en sy 

baard en sy winkbroue al sy hare moet hy afskeer; en hy moet sy klere 
was en sy liggaam in die water bad. Dan sal hy rein wees.  

 

452.) Let op as onreinheid intree:   
Lev. 13:47  Verder, as daar in ‘n kledingstuk die plaag van melaatsheid is, 

in ‘n kledingstuk van wol of linne; :48  of in die skeerdraad of die inslag 
van linne of wol, of in ‘n vel of enige leerwerk; :49  en die aangetaste 
plek in die kledingstuk of in die vel of in die skeerdraad of die inslag of 
in enige leer voorwerp liggroen of rooierig is, dan is dit ‘n plaag van 
melaatsheid, en hulle moet die priester dit laat sien.  

 

453.) As die onreine skoon verklaar word:  
Lev. 13:34  Bekyk die priester dan die skurfte op die sewende dag en sien hy 

dat die skurfte nie in die vel versprei het nie en dit nie dieper as die vel 
lyk nie, dan moet die priester hom rein verklaar. En hy moet sy klere 
was en sal rein wees.  

 

454.) Vroulike wette:   
Lev. 15:19  En as ‘n vrou ‘n vloeiing het, en die vloeiing in haar vlees bloed 

is, dan bly sy sewe dae lank in haar onreinheid; en elkeen wat aan haar 
raak, sal tot die aand toe onrein wees.  

 

455.) Onreinheid by die vrou:  
Lev. 12:2  Spreek met die kinders seuns van Israel Yashar’EL en sê: As ‘n 

vrou swanger word en ‘n seun baar, sal sy sewe dae lank onrein wees; 
soos in die dae van die onreinheid as sy onwel is, sal sy onrein wees.  

 

456.) As onreinheid toetree:  
Lev. 15:25  En as ‘n vrou lank ‘n bloed vloeiing het, buiten die tyd van haar 

onreinheid, of as sy vloei oor die tyd van haar onreinheid, moet sy 
gedurende al die dae van haar onreine vloeiing wees soos in die dae 
van haar maandelikse onreinheid; sy is onrein.  

 

457.) Reinig die behoeftige sodat reinheid na vore kan tree:  
Lev. 15:3  En dit sal sy onreinheid deur die vloeiing wees: As sy vlees die 

vog laat loop of sy vlees verstop raak van die vog dit is ‘n onreinheid in 
hom.  

 

458.) Leer dit wat onreinheid deurgee:  
Lev. 11:39  En as daar van die diere wat julle as voedsel dien, doodgaan, sal 

hy wat aan die aas raak, tot die aand toe onrein wees; 11:40  en hy wat 
van dié aas eet, moet sy klere was en sal onrein wees tot die aand toe. 
En hy wat dié aas dra, moet sy klere was en sal onrein wees tot die 
aand toe.  
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459.) Eet nie die onreine nie:  
Lev. 11:29  En die volgende is vir julle onrein onder die ongediertes wat op 

die aarde wemel: die mol en die muis en die akkedis volgens sy soorte,  
Lev. 11:30  en die krimpvarkie en die geitjie en die klipsalmander en die 

koggelmander en die verkleurmannetjie.  
 
460.) Eet nie die onreine nie: 
Lev. 11:13  En die volgende moet julle van die voëls vir ‘n gruwel hou hulle 

mag nie geëet word nie, ‘n gruwel is hulle: die arend en die 
lammervanger en die aasvoël; :14  en die kuikendief en die valk volgens 
sy soorte; :15  elke kraai volgens sy soorte; :16  en die volstruis en die 
naguil en die seemeeu en die klein valk volgens sy soorte; :17  en die 
steenuil en die visvanger en die steunuil; :18  en die silweruil en die 
pelikaan en die klein aasvoël; :19  en die groot sprinkaanvoël, die reier 
volgens sy soorte, die hoep hoep en die vlermuis.  

 
461.) Dit wat onrein verklaar word is in totaliteit onrein:  
Lev. 11:33  En elke erde aardse voorwerp waar een van hulle in val alles 

wat daarin is, sal onrein wees, en julle moet die voorwerp self stukkend 
breek;  

Lev. 11:34  enige voedsel wat geëet word waar water op kom, sal daarin 
onrein wees; en enige drank wat in so ‘n voorwerp, van watter soort 
ook, gedrink kan word, sal onrein wees.  

 
462.) Suiwering van ‘n onreine:   
Lev. 15:16  En as daar van ‘n man ‘n saadvloeiing uitgaan, moet hy sy hele 

liggaam in die water bad, en hy sal tot die aand toe onrein wees.  
 

Wette van skade aan eiendom 
463.) Skade wat ‘n dier veroorsaak:  
Ex. 21:28  En as ‘n bees ‘n man of ‘n vrou stoot, sodat hy sterwe, moet die 

bees sekerlik gestenig word; en sy vleis mag nie geëet word nie, maar 
die baas van die bees sal ongestraf bly.  

 
464.) ‘n Dief moet gestraf word:   
Ex. 22:4  As die gesteelde goed—of dit ‘n bees, ‘n esel of ‘n stuk kleinvee is—

nog lewendig in sy besit gevind word, moet hy dubbel vergoeding gee.  
 
465.) Toevallige skade:  
Ex. 21:33  En as iemand ‘n put oopmaak, of as iemand ‘n put grawe en dit 

nie toemaak nie, en ‘n bees of esel val daarin,  
Ex. 21:34  moet die eienaar van die put vergoeding gee: hy moet aan die 

eienaar van die dier geld gee, maar die dooie dier moet syne wees.  
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466.) As vergoeding moet intree: 
Ex. 22:5  As iemand ‘n stuk veld of ‘n wingerd laat afwei en sy vee vry laat 

loop, sodat dit in die veld van ‘n ander wei, moet hy van die beste van sy 
veld en die beste van sy wingerd as vergoeding gee.  

 
Wette van Diefstal 

467.) Steel, lieg en bedrieg:  
Lev. 19:11  Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg nie, en julle mag die 

een die ander nie bedrieg nie.  
 
468.) Gaan na die werker van YAHUAH vir onbekendheid:   
Ex. 22:8  As die dief nie uitgevind word nie, moet die eienaar van die huis 

na die owerhede gaan om te beslis of hy nie sy hand na sy naaste se 
goed uitgesteek het nie. 

 
469.) Wees eerlik en opreg:  
Lev. 19:36  Julle moet ‘n regte weegskaal hê, regte weegstene, ‘n regte efa 

en ‘n regte hin. Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper wat julle uit 
Egipteland uitgelei het.  

 
470.) Wees regverdig:   
Lev. 19:35  Julle mag geen onreg doen in die gereg, in lengtemaat, gewig of 

inhoudsmaat nie.  
 
471.) Laat regverdigheid jou mikpunt wees:   
Deut. 25:13  Jy mag nie twee soorte weegstene, ‘n grote en ‘n kleintjie, in 

jou sak hê nie.  
 
472.) Laat jou erfdeel nie verlê word nie:  
Deut. 19:14  Jou naaste se grenslyn, deur die voorvaders getrek in jou 

erfdeel wat jy sal erwe in die land wat die HERE YAHUAH jou God 
Skepper jou sal gee om dit in besit te neem, mag jy nie verlê nie.  

 
473.) Laat woede nie in onregverdigheid ontaard nie:    
Ex. 20:13  Jy mag nie doodslaan nie. 
 

       Wette van roof en verlore voorwerpe 
474.) Indien skuldig:   
Ex. 19:13  Geen hand mag hom aanraak nie; maar hy moet sekerlik 

gestenig of sekerlik met ‘n pyl geskiet word; of dit ‘n dier of ‘n mens is—
hy mag nie lewe nie. As die ramshoring lang geluide blaas, mag hulle 
op die berg klim.  
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475.) Betaal die wat dit toekom:   
Lev. 19:13  Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se 

loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie.  
 
476.) Egtheid?!  
Ex. 20:14  Jy mag nie egbreek verbaster nie.  
 
477.) Egtheid?!   
Deut. 5:18  En jy mag nie egbreek verbaster nie.  
 
478.) As iemand oortree en ontrou handel:  
Lev. 6:2  As iemand sondig oortree en ontrou handel teen die HERE 

YAHUAH deurdat hy teenoor sy naaste ontken dat iets aan hom 
toevertrou of as pand gegee is of deur hom geroof is, of dat hy sy naaste 
iets afgepers het,  

Lev. 6:3  of dat hy iets gekry het wat weg was, en dit ontken; of dat hy vals 
sweer ten opsigte van enigiets wat ‘n mens kan doen om hom daarmee 
te besondig  

Lev. 6:4  as hy dan sondig oortree en skuldig word, moet hy teruggee wat 
hy deur roof ontvreem of deur afpersing verkry het, of wat aan hom 
toevertrou was, of verlore goed wat hy gevind het;  

Lev. 6:5  of alles waaroor hy vals gesweer het: hy moet daar ten volle 
vergoeding voor gee en nog die vyfde deel daarvan byvoeg; aan hom aan 
wie dit behoort, moet hy dit gee op die dag as hy boete doen. 
 
479.) Kom na vore indien daar ‘n dispuut is:   
Deut. 22:3  So moet jy ook doen met sy esel, en so moet jy doen met sy 

kleed, ja, so moet jy doen met alles wat van jou broer wegraak, wat hy 
verloor en wat jy vind; jy mag jou nie verberg nie.  

 
480.) Wees eerlik en opreg:   
Deut. 22:1  Jy mag die bees van jou broer of sy stuk kleinvee nie sien 

ronddwaal en jou vir hulle verberg nie; jy moet hulle sekerlik na jou 
broer terugbring.  

 
481.) Twis en tweedrag:  
Ex. 21:18  En as manne twis en die een die ander slaan met ‘n klip of met 

die vuis, sodat hy nie sterwe nie, maar bedlêend word—  
Ex. 21:19  as hy weer opstaan en buite met sy stok rondloop, moet hy wat 

geslaan het, ongestraf bly; net sy tydverlies moet hy vergoed en sorg 
dat hy heeltemal gesond word.  

 
 



     63. 
 

Wette van moord en behoud van die lewe 
482.) Moord  
Ex. 20:13  Jy mag nie doodslaan nie.  
 
483.) Geen  vergoeding aanvaar om versoening: 
Num. 35:31  Maar julle mag geen losgeld aanneem vir die lewe van ‘n 

moordenaar wat skuldig is om te sterwe nie, want hy moet sekerlik 
gedood word. 

 
484.) Toevlugsoord:  
Num. 35:25  En die vergadering moet hom wat ‘n doodslag begaan het, red 

uit die hand van die bloed-wreker, en die vergadering moet hom laat 
teruggaan na sy vrystad waarheen hy gevlug het; en hy moet daarin 
bly tot die dood van die hoëpriester wat met die heilige rein olie gesalf 
is. 

 
485.) Laat geregtigheid geskiet:  
Num. 35:32  Ook mag julle geen geld aanneem om iemand vry te stel van 

die vlug na sy vrystad—sodat hy kan teruggaan om in die land te 
woon—tot op die dood van die hoëpriester nie.  

 
486.) Laat die gereg sy gaan, gaan:  
Num. 35:12  En die stede moet vir julle as toevlug dien vanweë die bloed-

wreker, sodat hy wat ‘n doodslag begaan het, nie sterwe voordat hy 
voor die vergadering gestaan het om geoordeel te word nie.  

 
487.) Maak seker van dood:   
Deut. 21:1  As hulle in die land wat die HERE YAHUAH jou God Skepper 

jou sal gee om dit in besit te neem, een vind wat dood in die veld lê, 
sonder dat dit bekend is wie hom gedood het,  

Deut. 21:2  dan moet jou oudstes en jou regters uitgaan en die afstand meet 
na die stede wat rondom die een lê wat gedood is.  

 
488.) Laat die vlugteling ‘n regverdige oordeel ontvang:  
Num 35:12  En die stede moet vir julle as toevlug dien vanweë die bloed-

wreker, sodat hy wat ‘n doodslag begaan het, nie sterwe voordat hy 
voor die vergadering gestaan het om geoordeel te word nie.  

 
489.) Kwaadspreker (skinder):  
Lev. 19:16  Jy mag nie as ‘n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop 

nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die HERE 
YAHUAH.  
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490.) Berei jou en jou mense voor:   
Deut. 19:3  Jy moet vir jou die pad regmaak en jou grondgebied wat die 

HERE YAHUAH jou God Skepper jou laat erwe, in drie dele verdeel, 
sodat elkeen wat ‘n doodslag begaan het, daarheen kan vlug.  

 

491.) Laat die werkers van YAHUAH voorberei:   
Deut. 21:4  En die oudstes van dié stad moet die koei afbring in ‘n dal met 

standhoudende water waarin nie gewerk of gesaai word nie; en hulle 
moet daar in die dal die koei se nek breek.  

 

492.) Laat die werkers van YAHUAH intree:   
Deut. 21: 4 
 

493.) Behoed en bewaar teen skud en skuldigheid:   
Deut. 22:8  As jy ‘n nuwe huis bou, moet jy ‘n leuning aan jou dak maak, 

sodat jy geen bloedskuld op jou huis bring as iemand daarvan afval nie.  
 

494.) Maak jou huis skoon:  
Deut. 22: 8 
 

495.) Moet jou nie skuldig maak nie:  
Lev. 19:14  Jy mag ‘n dowe nie vloek nie, en voor die blinde geen 

struikelblok lê nie; maar jy moet jou God Skepper vrees. Ek is die HERE 
YAHUAH.  

 

496.) Wees hulpvaardig teenoor jou vyand:  
Ex. 23:5  As jy jou vyand se esel onder sy pak sien lê, moet jy dit nie 

onverskillig aan hom oorlaat nie: jy moet dit sekerlik saam met hom 
aflaai.  

 

497.) Wees hulpvaardig teenoor jou naaste: 
Deut. 22:4  Jy mag die esel van jou broer of sy bees nie sien val op die pad 

en jou vir hulle verberg nie; saam met hom moet jy hulle sekerlik 
ophelp.  

 

498.) Wees oplettend:  
Deut. 22: 4 
 

Wette van Verkope 
499.) Geen verdrukking in koop en verkoop nie:  
Lev. 25:14  Daarom, as jy iets aan jou naaste verkoop of van jou naaste 

koop, moet julle mekaar nie verdruk nie; :15  volgens die getal jare ná 
die jubeljaar moet jy van jou naaste koop; volgens die getal jare dat 
daar ‘n oes is, moet hy dit aan jou verkoop; :16  volgens die groter 
aantal jare moet jy die koopprys daarvan vermeerder, en volgens die 
kleiner aantal jare moet jy die koopprys daarvan verminder, want hy 
verkoop aan jou die aantal oeste. 
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500.) Wees regverdig in koop en verkoop:  
Lev. 25:14  Daarom, as jy iets aan jou naaste verkoop of van jou naaste 

koop, moet julle mekaar nie verdruk nie; :15  volgens die getal jare ná 
die jubeljaar moet jy van jou naaste koop; volgens die getal jare dat 
daar ‘n oes is, moet hy dit aan jou verkoop; :16  volgens die groter 
aantal jare moet jy die koopprys daarvan vermeerder, en volgens die 
kleiner aantal jare moet jy die koopprys daarvan verminder, want hy 
verkoop aan jou die aantal oeste. 

 
501.) Verdruk nie jou naaste nie:  
Lev. 25:17  Laat niemand dan sy naaste verdruk nie, en vrees jy jou God 

Skepper;  want Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper.  
 
502.) Wees opreg in jou aanbidding:  
Ex. 22:20  Hy wat aan die gode offer, behalwe aan die HERE YAHUAH 

alleen, moet met die banvloek getref word.   
 
503.) Geen ander gode:   
Ex. 22:20 
 
504.) Indien ‘n Yashar’EL man in skuld beland:   
Ex. 21:2  As jy ‘n Hebreeuse slaaf koop, moet hy ses jaar lank dien, maar in 

die sewende moet hy as vryman verniet weggaan.  
 
505.) Moet nie ‘n Yashar’EL man behandel asof hy ‘n ander volk is nie: 
Lev. 25:42  Want hulle is My knegte wat Ek uit Egipteland uitgelei het; 

hulle mag nie verkoop word soos ‘n mens ‘n slaaf verkoop nie.  
 
506.) Heers oordeelkundig oor ‘n Yashar’EL man:   
Lev. 25:43  Jy mag nie met hardheid oor hom heers nie, maar jy moet jou 

God Skepper vrees.  
 
507.) Moet nie met hardheid oor ‘n Yashar’EL man heers nie:  
Lev. 25:53  Soos een wat van jaar tot jaar loonarbeider is, moet hy by hom 

wees; hy mag nie met hardheid oor hom voor jou oë heers nie.  
 
508.) Moet nooit ‘n Yashar’EL as slaaf behandel nie:   
Lev. 25:39  En as jou broer by jou verarm en hom aan jou verkoop, mag jy 

hom nie as slaaf laat dien nie.  
 
509.) Gee jou broer geskenke wanneer hy gaan vry geraak het:   
Deut. 15:14  Jy moet hom ‘n behoorlike voorraad saamgee van jou kleinvee 

en jou dorsvloer en jou wyn pers; waarin die HERE YAHUAH jou God 
Skepper jou geseën het, daarvan moet jy aan hom gee.  
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510.) Moet nooit iemand met leë hande weggestuur:  
Deut. 15:13  En as jy hom as vryman van jou laat weggaan, moet jy hom 

nie met leë hande laat weggaan nie.  
 
511.) Moet nooi ‘n volksgenoot in vreemde hand beland:   
Ex. 21:8  As sy haar heer nie beval nie wat haar vir homself bestem het, 

moet hy haar laat loskoop. Hy is nie geregtig om haar aan ‘n vreemde 
volk te verkoop nie, omdat hy troueloos met haar gehandel het.  

 
512.) Laat toe dat jou volksgenoot teruggaan na haar mense:   
Ex. 21: 8 
 
513.) Moet nie jou volksgenoot weerhou om te gaan na sy mense nie:  
Ex. 21: 8 
 
514.) ‘n Volksvreemde het geen regte tussen volkseie:   
Lev. 25:46  En julle mag dié aan julle kinders ná julle nalaat as ‘n erflike 

besitting; vir ewig mag julle hulle laat dien. Maar oor julle broers, die 
kinders van Israel Yashar’EL, die een oor die ander oor hom mag jy nie 
met hardheid heers nie.  

 
515.) Stuur niemand weg wat tot hulp na jou gekom het nie:   
Deut. 23:15  Jy mag ‘n slaaf wat van sy heer na jou ontsnap het, nie aan sy 

heer oorlewer nie.  
 
516.) Huisves ‘n vlugteling tot en met:   
Deut. 23:16  Hy moet by jou bly, in jou midde, in die plek wat hy in een van 

jou poorte uitkies, waar dit vir hom goed is; jy mag hom nie verdruk 
nie. 

 
Wette van Huur 

517.) Ondersoek alle vreemde sake om regte besluite daaroor te maak:   
Ex. 22:9  By alle sake van ontvreemding, of dit gaan oor ‘n bees, oor ‘n esel, 

oor kleinvee, oor klere of oor enigiets wat verloor is, waarvan iemand 
sê: Dit is myne! —moet die saak van altwee voor die owerhede kom; die 
een wat die owerhede skuldig verklaar, moet aan sy naaste dubbel 
vergoeding gee.  

 
518.) Sorg en onderhou die vervreemde:   
Deut. 24:15  Op die dag self moet jy sy loon gee, sodat die son oor hom nie 

ondergaan nie—want hy is arm en sy siel verlang daarna—dat hy nie 
teen jou tot die HERE YAHUAH roep en dit sonde oortreding in jou 
word nie.  
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519.) Weerhou nie die loon van jou naaste:  
Lev. 19:13  Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se 

loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie.  
 
520.) Eet wanneer jy in nood is van jou naaste: 
Deut. 23:25  As jy in die ongesnyde graan van jou naaste kom, mag jy met 

jou hand are afpluk; maar ‘n sekel mag jy nie swaai in die ongesnyde 
graan van jou naaste nie.  

 
521.) Vul jouself, maar neem niks saam nie:   
Deut. 23:25 
 
522.) Ongesnyde bly die eienaar se produk:   
Deut. 23:25 
 
523.) Moet nie iemand weerhou van spreek nie:   
Deut. 25:4  Jy mag ‘n os nie muilband as hy graan dors nie.  
 
524.) Die howe moet uit te voer die wette van 'n lener  
Ex. 22:13  As dit verskeur is, moet hy dit as bewys bring; wat verskeur is, 

hoef hy nie te vergoed nie.  
 
525.) Brandstigter sal verantwoordelik wees:  
Ex. 22:6  As ‘n vuur uitbreek en die dorings vat, sodat ‘n mied of die 

ongesnyde graan of die veld verteer word, moet hy wat die vuur aan 
die brand gesteek het, ten volle vergoeding gee.  

 
526.) Gee aan die armes en behoeftige  
Ex. 22:23  As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik, dan sal Ek, as 

hulle na My roep, hulle geroep sekerlik hoor.  
Ex. 22:24  en My toorn sal ontvlam, en Ek sal julle met die swaard 

ombring, sodat julle vroue weduwees en julle kinders wese word.  
 
527.) Moet hulle nie verdruk en versorg nie:   
Ex. 22:24 
 
528.) Wees oordeelkundig:   
Deut. 15:3  Die uitlander mag jy aanmaan; maar wat jy by jou broer het, 

moet jou hand kwytskeld.  
 
529.) Indien jy uitleen :  
Deut. 24:10  As jy aan jou naaste enigiets leen, mag jy in sy huis nie ingaan 

om sy pand te gaan haal nie; :11  buite moet jy bly staan, en die man 
aan wie jy geleen het, moet die pand vir jou buitentoe uitbring.  
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530.) Die teruggee van ‘n verpanding:   
Deut. 24:13  Jy moet hom sekerlik teen sonsondergang die pand teruggee, 

dat hy in sy kleed kan slaap en jou kan seën; en dit sal geregtigheid vir 
jou wees voor die aangesig van die HERE YAHUAH jou God Skepper.  

 
531.) Om ‘n verpanding te hou nie:  
Deut. 24:12  En as hy ‘n arm man is, moet jy met sy pand nie gaan slaap 

nie.  
 
532.) Die reg van 'n weduwee en wees: 
Deut. 24:17  Jy mag die reg van vreemdeling en wees nie verdraai nie en 

die kleed van ‘n weduwee nie as pand neem nie.  
 
533.) Moet nie noodsaaklike as pand aanneem nie:   
Deut. 24:6  Niemand mag die handmeul of die boonste maalklip as pand 

neem nie, want hy neem die lewe as pand.  
 
534.) Geen rente op jou naaste nie: 
Lev. 25:37  Jou geld mag jy hom nie op rente gee nie, en jou eetware mag jy 

nie teen wins gee nie.  
 
535.) Rente op uitlander:   
Deut. 23:20  Die uitlander mag jy rente oplê, maar jou broer mag jy geen 

rente oplê nie, sodat die HERE YAHUAH jou God Skepper jou kan seën 
in alles waar jy jou hand aan slaan in die land waarheen jy gaan om 
dit in besit te neem.  

 
536.) Verdruk nie jou naaste nie:  
Ex. 22:23  As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik, dan sal Ek, as 

hulle na My roep, hulle geroep sekerlik hoor.  
Ex. 22:24  en my toorn sal ontvlam, en Ek sal julle met die swaard 

ombring, sodat julle vroue weduwees en julle kinders wese word.  
 
537.) Respekteer jou geloftes:  
Deut. 23:21  As jy aan die HERE YAHUAH jou God Skepper ‘n gelofte doen, 

moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE YAHUAH jou 
God Skepper sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde oortreding in 
jou word.  

 
538.) Om ‘n dief uit te wys:   
Ex. 22:8  As die dief nie uitgevind word nie, moet die eienaar van die huis 

na owerhede Skepper gaan om te beslis of hy nie sy hand na sy naaste 
se goed uitgesteek het nie.  



     69. 
 
539.) Die erf wet:   
Num. 27:8  En met die kinders seuns van Israel Yashar’EL moet jy spreek 

en sê: As iemand sterwe en geen seun het nie, moet julle sy erfdeel op sy 
dogter laat oorgaan.  

 
540.) Stel regters aan:   
Deut. 16:18  Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte 

wat die HERE YAHUAH jou God Skepper jou sal gee volgens jou 
stamme; en hulle moet die volk oordeel volgens ‘n regverdige 
regspraak.  

 
541.) Wees regverdig en nie partydig nie:   
Deut. 1:17  Julle mag in die gereg nie partydig wees nie; julle moet klein 

sowel as groot aanhoor; julle mag niemand ontsien nie, want die gereg 
is die saak van God Skepper. Maar die saak wat vir julle te moeilik is, 
moet julle na my toe bring, en ek sal dit in verhoor neem.  

 
542.) Geen regsverdraaiing nie:  
Ex. 23:2  Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. En jy 

mag in ‘n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die 
reg te verdraai nie.  

 
543.) Volg nie die meerderheid nie:   
Ex. 23: 2 
 
544.) Geen baster in YAHUAH se vergadering nie:  
Deut. 23:2  Geen baster mag in die vergadering van die HERE YAHUAH 

kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE 
YAHUAH nie kom nie.  

 
545.) Geen ontering nie:  
Deut. 22:23  As ‘n dogter, ‘n jongmeisie, aan ‘n man verloof is, en iemand 

kry haar in die stad en hou met haar gemeenskap,  
Deut. 22:24  dan moet julle hulle twee na die poort van dié stad uitbring en 

hulle stenig, dat hulle sterwe; die dogter, omdat sy in die stad nie 
geskreeu het nie, en die man, omdat hy die vrou van sy naaste onteer 
het. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.  

 
546.) Geen bloedskande nie:  
Lev. 20:14  En as ‘n man ‘n vrou en haar moeder neem, is dit ‘n skandelike 

daad; hulle moet hom en dié twee met vuur verbrand: daar mag geen 
bloedskande onder julle wees nie.  

 



      70. 
 
547.) Moenie hardhandig wees nie: 
Ex. 21:20  En as iemand sy slaaf of slavin met ‘n stok slaan, dat dié onder 

sy hand sterwe, moet dit sekerlik gewreek word.  
 
548.) Geen owerspel nie: 
Lev. 20:10  En as iemand owerspel doen met ‘n man se vrou, owerspel doen 

met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat owerspel doen, sekerlik 
gedood word.  

 
549.) Oortreder sal gestraf word: 
Deut. 21:22  En as in iemand ‘n sonde oortreder is wat die doodstraf 

verdien en hy gedood word en jy hom aan ‘n paal ophang,  
Deut. 21:23  dan mag sy lyk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom 

sekerlik dié dag nog begrawe; want een wat opgehang is, is deur God 
Skepper vervloek. En jy mag jou land wat die HERE YAHUAH jou God 
Skepper jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie.  

 
550.) Begrawe die vervloekte  
Deut.21: 23 
 
551.) Begrawe die vervloekte dieselfde dag:   
Deut. 21:23 
 
552.) As ‘n pa weier om sy dogter af te gee:  
Ex. 22:17  As haar vader beslis weier om haar aan hom te gee, moet hy geld 

gee volgens die huweliksprys vir jongmeisies.  
 
553.) Doen hartlike offergawes:   
Ex. 25:2  Sê aan die kinders seuns van Israel Yashar’EL dat hulle aan My ‘n 

offergawe moet bring; van elkeen wie se hart hom aandrywe, moet 
julle my offergawe bring.  

 
554.) Regverdiglike straf:  
Deut. 25:1  As daar tussen manne ‘n twis is en hulle na die gereg kom en die 

regters hulle vonnis en die regverdige regverdig verklaar en die 
skuldige skuldig verklaar,  

Deut. 25:2  as dan die skuldige slae verdien, moet die regter hom laat lê en 
hom in sy teenwoordigheid met ‘n aantal slae laat slaan ooreenkomstig 
sy skuld;  

Deut. 25:3  veertig slae mag hy hom laat gee, nie meer nie, dat hy hom nie 
verder met baie slae bo dié laat slaan en jou broer voor jou oë 
veragtelik gemaak word nie.  
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555.) Wees bedag in omstandigheidsgetuienis : 
Ex. 23:7  Hou jou ver van valse sake af. En moenie die onskuldige en die 

wat reg het, ombring nie, want Ek sal die skuldige nie regverdig 
verklaar nie.  

 
556.) Wees streng in straf:   
Deut. 22:25  Maar as die man die verloofde dogter in die veld kry en die 

man haar aangryp en met haar gemeenskap het, moet die man wat met 
haar gemeenskap gehad het, alleen sterwe; :26  maar aan die dogter 
moet jy niks doen nie: daar is in die dogter geen sonde oortreding wat 
die dood verdien nie; want soos wanneer ‘n man teen sy naaste opstaan 
en hom doodslaan, so is hierdie geval. 

  
557.) Geen begenadiging nie:  
Deut. 19:13  Jou oog mag hom nie verskoon nie, maar jy moet die 

onskuldige bloed uit Israel Yashar’EL wegdoen, dat dit met jou goed 
kan gaan.  

 
558.) Laat geregtigheid geskiet:  
Lev. 19:15  Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die 

geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met 
geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel.  

 
559.) Almal klein of groot staan onder die regverdigheid van YAHUAH:  
Lev. 19:15 
 
560.) Geen verdraaiing van die reg nie:  
Ex. 23:6  Jy mag die reg van jou arm mense in hulle regsaak nie verdraai 

nie.  
 
561.) Geen partydig in ‘n regsaak nie:  
Lev. 19:15 
 
562.) Die wees en weduwee sal regverdiglik beskerming ontvang:   
Deut. 24:17  Jy mag die reg van vreemdeling en wees nie verdraai nie en 

die kleed van ‘n weduwee nie as pand neem nie.  
 
563.) Neem geen pant van die wees en weduwee:   
Lev. 19:15 
 
564.) Ontsien niemand in ‘n regsaak nie:   
Deut. 1:17  Julle mag in die gereg nie partydig wees nie; julle moet klein 

sowel as groot aanhoor; julle mag niemand ontsien nie, want die gereg 
is die saak van God Skepper. Maar die saak wat vir julle te moeilik is, 
moet julle na my toe bring, en ek sal dit in verhoor neem. 
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565.) Aanvaar geen omkoping sodat reg sy pad kan loop:    
Ex. 23:8  Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie; want die geskenk 

maak die siendes blind en verdraai die sake van die regverdiges.  
 
566.) Getuig nooit valsheid nie:  
Ex. 23:1  Jy mag geen valse gerug rondstrooi nie. Verbind jou nie met die 

skuldige om ‘n kwaadwillige getuie te wees nie.  
 
567.) Wees versigtig in dit wat verpand word:  
Ex. 22:26  As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit 

teruggee voor die son ondergaan;  
Ex. 22:27  want dit is sy enigste bedekking, dit is die bekleding vir sy vel. 

Waarin moet hy anders slaap? En as hy na My roep, sal Ek hoor, want 
Ek is genadig goedgunstig.   

 
568.) Wees goedgunstig teenoor jou naaste:  
Ex. 22:27 
 
569.) Wees geen struikelblok teenoor ‘n dowe of blinde nie:   
Lev. 19:14  Jy mag ‘n dowe nie vloek nie, en voor die blinde geen struikelblok 

lê nie; maar jy moet jou God Skepper vrees. Ek is die HERE YAHUAH.  
 
570.) Met onwetende skuld, doen belydenis:   
Lev. 5:1  En as iemand sondig oortree dat hy die luid uitgesproke 

beswering hoor, terwyl hy getuie was, dit gesien het of daarvan weet as 
hy naamlik dit nie te kenne gee nie en so sy ongeregtigheid moet dra;  

Lev. 5:2  of as iemand enigiets aanraak wat onrein is die aas van ‘n onrein 
wilde dier of die aas van onrein vee of die aas van onrein gedierte wat 
rondkruip en dit vir hom verborge was, maar hy onrein geword het en 
skuldig is;  

Lev. 5:3  of as hy iets onreins van ‘n mens aanraak volgens al die 
onreinheid waardeur hy hom kan verontreinig en dit vir hom verborge 
was, maar hy dit te wete gekom het en skuldig is;  

Lev. 5:4  of as iemand sweer terwyl hy onverskillig met die lippe praat om 
kwaad of goed te doen volgens alles wat ‘n mens met ‘n eed onverskillig 
kan praat en dit vir hom verborge was, maar hy dit te wete gekom het 
en skuldig is aan een van hierdie dinge;  

Lev. 5:5  as hy dan aan een van hierdie dinge skuldig is, moet hy bely waar 
hy teen gesondig oortree het,  

Lev. 5:6  en as boete vir die sonde oortreding wat hy gedoen het, aan die 
HERE YAHUAH ‘n ooi bring van die kleinvee, ‘n skaaplam of ‘n bok, as 
sondoffer. oortredings offer En die priester moet vir hom versoening 
doen weens sy sonde oortreding.  



     73. 
571.) Moet nie die volk op ‘n dwaalweg stuur nie:   
Deut. 13:5  Maar dié profeet of dié man wat as dromer optree, moet gedood 

word, want hy het afval verkondig van die HERE YAHUAH julle God 
Skepper wat julle uit Egipteland uitgelei en jou uit die slawehuis verlos 
het, deur jou af te drywe van die weg wat die HERE YAHUAH jou God 
Skepper jou beveel het om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad 
uit jou midde uitroei.  

 
572.) Wees bedag op kwaadwillige getuienisse:  
Deut. 19:16  As ‘n kwaadwillige getuie teen iemand optree om van ‘n 

oortreding teen hom te getuig,  
Deut. 19:17  dan moet die twee manne wat die regsaak het, gaan staan voor 

die aangesig van die HERE YAHUAH, voor die priesters en die regters 
wat daar in dié dae sal wees.  

 
573.) Wees nie vinnig om iemand te oordeel nie:   
Deut. 19:15  Een getuie mag nie teen iemand optree insake enige misdaad 

of enige sonde oortreding, by enige misstap wat hy begaan nie; op die 
verklaring van twee getuies of op die verklaring van drie getuies sal ‘n 
saak van krag wees.  

 
574.) Wees bedag teen kwaad:  
Ex. 23:1  Jy mag geen valse gerug rondstrooi nie. Verbind jou nie met die 

skuldige om ‘n kwaadwillige getuie te wees nie.  
 
575.) Elkeen sal individueel verantwoording doen:     
Deut. 24:16  Die vaders mag nie vir die kinders seuns, en die kinders seuns 

mag nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde 
oortreding gedood word.  

 
576.) Jy mag nie oordeel nie:   
Ex. 20:13  Jy mag nie doodslaan nie.  
 
577.) Laat jou woorde jou oordeel:  
Deut. 19:18  En die regters moet terdeë ondersoek doen, en is die getuie ‘n 

valse getuie, het hy vals teen sy broer getuig,  
Deut. 19:19  dan moet julle met hom doen soos hy gedink het om met sy 

broer te doen; so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.  
 
578.) Wees gehoorsaam:  
Deut. 17:11  Ooreenkomstig die wet wat hulle jou leer en volgens die 

regspraak wat hulle jou sê, moet jy handel; jy mag nie regs of links 
afwyk van die uitspraak wat hulle jou te kenne gee nie.  
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579.) Onderhou die wette   
Deut. 17:11 
 
580.) Geen gode aanbidding nie: 
Deut. 13:1  As ‘n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou 
      ‘n teken of wonder aankondig,  
Deut. 13:2  en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die 

woorde: Laat ons agter ander gode aan loop—wat jy nie geken het 
nie—en hulle dien,  

Deut. 13:3  dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié 
man wat as dromer optree nie; want die HERE YAHUAH julle God 
Skepper beproef julle om te weet of julle werklik die HERE YAHUAH 
julle God Skepper liefhet met julle hele hart en met julle hele siel.  

 
581.) Ondersoek en leer die wette: 
Deut. 13: 1 
 
582.) Geen liggaam gebrekkige mag ‘n werker van YAHUAH wees nie:    
Lev. 21:17  Spreek met Aäron en sê: Niemand uit jou nakomelinge, in hulle 

geslagte, aan wie ‘n liggaamsgebrek is, mag nader kom om die spys 
van sy God Skepper te offer nie.  

 
583.) Neem niks sonder toestemming nie:   
Ex. 20:15  Jy mag nie steel nie. 
 
584.) Eer jou vader of moeder en so ook VADER en ook jou biologiese volk:  
Ex. 20:12  Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in 

die land wat die HERE YAHUAH jou God Skepper aan jou gee.  
 
585.) Vrees/ eer jou pa of ma en hou die Shabbate   
Lev. 19:3  Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en my Shabbate hou. 

Ek is die HERE YAHUAH julle God Skepper.  
 
586.) 'n wederstrewige seun: 
Deut. 21:18  As iemand ‘n koppige en wederstrewige seun het, wat nie 

luister na die stem van sy vader en na die stem van sy moeder nie, en 
hulle hom tugtig, maar hy na hulle nie luister nie,  

Deut. 21:19  dan moet sy vader en sy moeder hom neem en hom uitbring na 
die oudstes van sy stad en na die poort van sy woonplek,  

Deut. 21:20  en hulle moet aan die oudstes van sy stad sê: Hierdie seun van 
ons is koppig en wederstrewig, hy luister nie na ons stem nie, hy is ‘n 
deurbringer en dronkaard.  

 



75. 
 

587.) Erkenning van oortreding:   
Lev. 10:19  Toe sê Aäron vir Moses: Kyk, hulle het vandag hul sondoffer 

oortredings offer en hul brandoffer voor die aangesig van die HERE 
YAHUAH gebring, en sulke dinge het my oorgekom; as ek vandag 
sondoffer oortredings offer geëet het, sou dit goed gewees het in die oë 
van die HERE YAHUAH? 

 
588.) Die rein en ontreiniging:  
Lev. 21:11  En hy mag by geen dooie kom nie, selfs aan sy vader en moeder 

hom nie verontreinig nie;  
Lev. 21:12  en hy mag uit die heiligdom reinheid nie uitgaan nie, sodat hy 

die heiligdom reinheid van sy God Skepper nie ontheilig ontreinig nie, 
want die wyding van die salfolie van sy God Skepper is op hom. Ek is 
die HERE YAHUAH.  

 
589.) Wees rein voor YAHUAH   
Lev. 21:11 
 
590.) Die werker moet die rein en ontreinigings wet ken:   
Lev. 21:1  Verder het die HERE YAHUAH vir Moses gesê: Spreek met die 

priesters, die seuns van Aäron, en sê vir hulle: Aan ‘n dooie moet ‘n 
priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie;  

Lev. 21:2  behalwe aan sy bloedverwant, sy nabestaande: aan sy moeder 
en sy vader en sy seun en sy dogter en sy broer;  

Lev. 21:3  en aan sy suster wat jongmeisie is, sy nabestaande, wat nie aan 
‘n man toebehoort het nie aan haar mag hy hom verontreinig.  

 
591.) Stel ‘n bloedverwant oor die volk aan:   
Deut. 17:14  As jy kom in die land wat die HERE YAHUAH jou God Skepper 

jou sal gee, en dit in besit neem en daarin woon en dan sê: Ek wil ‘n 
koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is,  

Deut. 17:15  dan moet jy sekerlik ‘n koning oor jou aanstel wat die HERE 
YAHUAH jou God Skepper sal verkies; uit die midde van jou broers 
moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer 
nie is nie, oor jou aanstel nie.  

 
592.) Geen uitlander of volk mag oor jou aangestel word nie:  
Deut. 17:15 
 
593.) Hou matigheid voor oë: 
Deut. 17:17  Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk 

nie; hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie.  
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594.) Wees waaksaam teen rykdom:   
Deut. 17:16  Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die 

volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie, aangesien die 
HERE YAHUAH vir julle gesê het: Julle mag nooit meer teruggaan op 
hierdie pad nie.  

    
595.) Wees waaksaam teenoor vroue:   
Deut. 17:17  Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk 

nie; hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie.  
 
596.) Wees waaksaam teen ander gode:   
Deut. 20:17  Maar jy moet hulle heeltemal met die banvloek tref: die Hetiete 

en Amoriete, die Kanaäniete en Feresiete, die Hewiete en Jebusiete, soos 
die HERE YAHUAH jou God Skepper jou beveel het;  

Deut. 20:18  sodat hulle julle nie leer om te handel volgens al hulle gruwels 
wat hulle vir hul gode gedoen het, en julle teen die HERE YAHUAH julle 
God Skepper sondig oortree nie.  

 
597.) Sorg dat dit wat YAHUAH aan jou gee onderhou word:   
Deut. 20:16  Maar van die stede van hierdie volke wat die HERE YAHUAH 

jou God Skepper jou as erfenis sal gee, moet jy niks wat asem het, laat 
lewe nie.  

 
598.) Wis barbarisme uit:   
Deut. 25:19  As dan die HERE YAHUAH jou God Skepper vir jou rus gee 

van al jou vyande rondom, in die land wat die HERE YAHUAH jou God 
Skepper jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem, dan moet jy die 
gedagtenis van Amalek onder die hemel uitdelg; vergeet dit nie.  

 
599.) Onthou jou geskiedenis en beskerm jou swak en suigelinge:  
Deut. 25:17  Dink aan wat Amalek op die pad by julle uittog uit Egipte aan 

jou gedoen het,  
Deut. 25:18  hoe hy jou op die pad teëgekom het en by jou die agterhoede, al 

die swakkes agter jou, verslaan het terwyl jy moeg en mat was, en hy 
God Skepper nie gevrees het nie.  

 
600.) Voet en leer die volk om die barbaar gedagtes te vermy:   
Deut. 25:19  As dan die HERE YAHUAH jou God Skepper vir jou rus gee 

van al jou vyande rondom, in die land wat die HERE YAHUAH jou God 
Skepper  jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem, dan moet jy die 
gedagtenis van Amalek onder die hemel uitdelg; vergeet dit nie.  
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601.) Bou op jou geskiedenis en moet nie weer daarna terugkeer nie:  
Deut. 17:16  Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die 

volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie, aangesien die 
HERE YAHUAH vir julle gesê het: Julle mag nooit meer teruggaan op 
hierdie pad nie.  

 
602.) Enige saak moet begin met ‘vrede’:  
Deut. 20:10  As jy naby ‘n stad kom om daarteen te veg, moet jy dit vrede 

aanbied.  
 
603.) Moet nie jou broer of ander volkere as ‘n gruwel beskou nie:   
Deut. 23:7  Die Edomiet moet jy nie as ‘n gruwel beskou nie, want hy is jou 

broer; die Egiptenaar moet jy nie as ‘n gruwel beskou nie, want jy was 
‘n vreemdeling in sy land.  

 
604.) Enige regsaak teenoor jou broer is teenoor hom nie omstandigheid:   
Deut. 20:19  As jy ‘n stad baie lank beleër deur oorlog daarteen te voer om 

dit te verower, moet jy sy bome nie verwoes deur die byl daarteen te 
swaai nie; maar jy mag daarvan eet en mag dit nie afkap nie; want is 
die bome van die veld dan mense, dat hulle deur jou in beleëring moet 
kom?  

 
605.) Laat higiëne jou mikpunt wees:    
Deut. 23:13  En jy moet by jou gereedskap ‘n grafie hê; as jy dan buitekant 

gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer 
toemaak.  

 
606.) Wees rein, want YAHUAH is rein:  
Deut. 23:14  Want die HERE YAHUAH jou God Skepper wandel midde-in 

jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet 
jou laer heilig reinig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en 
Hom van jou afwend nie.  

 
607.) Wees gees gedrewe en vreesloos:    
Deut. 20:2  En as julle na die geveg kom, moet die priester nader kom en 

die volk toespreek;  
Deut. 20:3  en hy moet aan hulle sê: Hoor, Israel, Yashar’EL julle trek 

vandag nader om te veg teen julle vyande; laat julle hart nie week word 
nie, wees nie bevrees en beangs en word nie verskrik vir hulle nie;  

Deut. 20:4  want dit is die HERE YAHUAH julle God Skepper wat saam 
met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die 
oorwinning te gee.  
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608.) Elke nuweling in enige saak voor YAHUAH mag las vry wees:   
Deut. 24:5  As ‘n man pas getroud is, hoef hy nie op kommando uit te trek 

nie, en hulle moet hom in geen enkele opsig iets oplê nie; een jaar lank 
moet hy vry wees vir sy huis en aan sy vrou wat hy geneem het, 
vreugde verskaf.  

 
609.) As nuweling, maak jouself gereed vir die taak wat voorlê:  
Deut. 24: 5 
 
610.) Wees nie paniekerig in enige stryd nie; begiftig mekaar:   
Deut. 20:2  En as julle na die geveg kom, moet die priester nader kom en 

die volk toespreek;  
Deut. 20:3  en hy moet aan hulle sê: Hoor, Israel, Yashar’EL julle trek 

vandag nader om te veg teen julle vyande; laat julle hart nie week word 
nie, wees nie bevrees en beangs en word nie verskrik vir hulle nie;  

Deut. 20:4  want dit is die HERE YAHUAH julle God Skepper wat saam 
met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die 
oorwinning te gee.  

 
611.) Indien jy iets of iemand van ‘n oorlog ontvang weet dat dit aan 

YAHUAH behoort:  
Deut. 21:10  As jy na die oorlog uittrek teen jou vyande en die HERE 

YAHUAH jou God Skepper hulle in jou hand gee en jy hulle gevangenes 
wegvoer,  

Deut. 21:11  en jy onder die gevangenes ‘n vrou sien wat skoon van gestalte 
is, en jy haar liefkry en haar as vrou vir jou neem,  

Deut. 21:12  dan moet jy haar in jou huis inbring; en sy moet haar hoof 
skeer en haar naels knip.  

 
612.) Wees eervol teenoor dit wat aan YAHUAH behoort:   
Deut. 21:14  En as jy geen behae in haar het nie, moet jy haar volgens haar 

begeerte laat gaan; maar jy mag haar glad nie vir geld verkoop nie; jy 
mag haar nie hard behandel nie, omdat jy haar onteer het.  

 
613.) Behandel alle sake met tak asof jy dit aan YAHUAH doen:   
Deut. 21:14 
 


