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2.
Vergeesteliking in die Skrif.
Om af te skop om die vergeesteliking uit te wys moet ons eers die
teenoorgestelde as fondasie plaas. Kom ons kyk eers na die fisiese, vleeslike
of stoflike (Ek gaan feitlik net die Skrif aanhaal sodat eie interpretasie ‘aan
my kant’ nie as verskoning aangebied kan word nie).
Afgesonder en weg van ander volke:
Gen. 2:23 Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en
vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man
geneem {Met dit in die agterkop sê Abraham in}. Gen. 24:3 dat ek jou kan
laat sweer by die HERE, YAH die God Skepper van die hemel en die God
Skepper van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die
dogters van die Kanaäniete onder wie ek woon nie;:4 maar dat jy na my
land en my familie sal gaan om vir my seun Isak ‘n vrou te neem {Sê
Abraham sowat 530 jaar daarna}.
Ex. 2:11...in dié dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan
en hulle harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe ‘n Egiptiese man ‘n
Hebreeuse man, een uit sy broers, slaan. :12 En hy het hierheen en
daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die
Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. :13 Die volgende
dag het hy weer uitgegaan, en daar was twee Hebreeuse manne wat met
mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het: Waarom slaan
jy jou naaste? {Weer sowat 40 jaar later terwyl die 10 plae die Egiptenare
tref} Ex. 11:7 ... teen geeneen van die kinders van Israel Yashar’EL sal ‘n
hond sy tong verroer nie, van die mense af tot die diere toe, dat julle kan
weet dat die HERE YAH ‘n onderskeid maak tussen die Egiptenaars en die
Israeliete Yashar’EL.
{Terwyl die Yashar’EL in die woestyn was}. Lev. 20:26 En julle moet vir My
heilig rein wees, want Ek, die HERE YAH, is heilig rein; en Ek het julle van
die volke afgesonder om Myne te wees. {Die ander volke wil die uitverkore
dood hê en huur Bíleam} Num. 23:9 Want van die top van die rotse af sien
ek hom, en van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, ‘n volk wat
afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie. {Die volk het afvallig
geword} Num. 25:1 Toe Israel Yashar’EL in Sittim gebly het, het die volk
begin hoereer met die dogters van die Moabiete— :2 dié het die volk na die
offers van hulle gode uitgenooi; en die volk het geëet {gehoereer} en hulle
neergebuig voor hulle gode.:7 Toe Pínehas, die seun van Eleásar, die seun
van die priester Aäron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en
‘n spies in sy hand geneem :8 en agter die Israelitiese Yashar’EL man aan
gegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese Yashar’EL man
en die (Midianitiese) vrou, in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die
kinders van Israel Yashar’EL opgehou.

3.
{Voordat die volk in die beloofde land ingetrek het sê Moses } Deut. 7:6
Want jy is ‘n volk heilig afgesonder aan die HERE YAH jou God Skepper;
jou het die HERE YAH jou God Skepper uitverkies om uit al die volke wat
op die aarde is, Sy eiendomsvolk te wees. 14:2 Want jy is ‘n volk heilig
afgesonder aan die HERE YAH jou God Skepper, en jou het die HERE YAH
uitverkies om Sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde
is.{YAH ken die volk se wederstrewigheid daarom die woorde van Moses aan
die volk} 17:15 dan moet jy sekerlik ‘n koning oor jou aanstel wat die
HERE YAH 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. 23:2 Geen baster mag in die vergadering van die
HERE YAH kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die
HERE YAH nie kom nie. 23:6 Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as
jy lewe, vir ewig nie soek nie. 32:8 Toe die Allerhoogste aan die nasies ‘n
erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy
die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van
Israel Yashar’EL. 32:9 Want die HERE YAH se deel is Sy volk, Jakob is Sy
afgemete erfdeel.
{Die volk trek die beloofde land in as besitting en Josua spreek met die volk}
Jos 23:11 Neem julle dan terdeë in ag ter wille van julle siele, om die HERE
YAH julle God Skepper lief te hê; 23:12 want as julle ooit mag afwyk en
hierdie nasies aanhang wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met
hulle verswaer en julle met hulle en hulle met julle meng, 23:13 weet dan
verseker dat die HERE YAH julle God Skepper nie langer hierdie nasies
voor julle uit sal verdrywe nie; maar hulle sal vir julle ‘n vangnet en ‘n strik
wees en ‘n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit
hierdie goeie land wat die HERE YAH julle God Skepper aan julle gegee
het.
{’n Klompie jare daarna spreek Samuel met die uitverkore volk} 2Sa 7:23
En wie is soos u volk, soos Israel Yashar’EL, ‘n enige nasie op die aarde,
wat God die Skepper vir Hom as ‘n volk gaan verlos het, en om vir Hom ‘n
naam te maak; en om groot dinge te doen vir hulle en vreeslike dinge aan
U land voor U volk uit wat U verlos het vir U van Egipte, van die heidene
en hulle gode? 7:24 En U het U volk Israel Yashar’EL vir U bevestig as ‘n
volk vir U tot in ewigheid; en U, HERE YAH, het vir hulle ‘n God Skepper
geword.
{Toe die Tempel klaar gebou was, het Salomo dit ingewy met die woorde:}
1Kon. 8:51 Want hulle is U volk en U erfdeel wat U uit Egipte uitgelei het
uit die ystersmeltoond. 8:53 Want U het hulle vir U as erfdeel afgesonder
uit al die volke van die aarde, soos U deur die diens van U kneg Moses
gespreek het toe U, Here HERE, YAHUAH van die Leërskare ons vaders uit
Egipte uitgelei het.

4.
{Die opdragte word herhaal} Esra. 9:12 Gee dan nou julle dogters nie aan
hulle seuns en neem hulle dogters nie vir julle seuns nie, en soek tot in
ewigheid nie hulle vrede en geluk nie, sodat julle kan sterk word en die
goeie van die land geniet en dit aan julle kinders as besitting kan gee tot in
ewigheid. Ps. 135:4 Want die HERE YAH het Jakob (Yashar’EL) vir Hom
uitverkies, Israel Yashar’EL as sy eiendom.
( Die volk is in strafgerig en Jesaja spreek hulle toe:) Jes. 1:29 Want hulle
sal in die skande kom weens die terpentynbome (hoerery) waar julle behae
in het, en julle sal rooi van skaamte (swart volke kan nie bloos nie) word
oor die tuine wat julle verkies het. 41:8 Maar jy, Israel Yashar’EL ,My
kneg, Jakob, wat Ek uitverkies het, nageslag van Abraham, My vriend,
41:9 jy, wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke
geroep het, en Ek het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou het Ek uitverkies en
jou nie verwerp nie. 41:10 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie
angstig rond nie, want Ek is jou God Skepper. Ek versterk jou, ook help Ek
jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand. 44:21 Dink aan
hierdie dinge, o Jakob en Israel Yashar’EL !Want jy is My kneg; Ek het jou
geformeer; jy is My kneg, Israel Yashar’EL ! Jy sal deur My nie vergeet
word nie. 44:22 Ek delg jou oortredinge uit soos ‘n newel en jou sondes
oortredinge soos ‘n wolk; keer terug na My, want Ek het jou verlos
gelos.44:23 Jubel, o hemele, want die HERE YAH het dit gedoen. Juig,
dieptes van die aarde! Breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome
daarin! Want die HERE YAH het Jakob verlos gelos, en Hy sal Homself
verheerlik lofwaardig aan Israel Yashar’EL. 63:19 Ons het geword soos
hulle oor wie U nie van ouds af geheers het nie, oor wie u Naam nie
uitgeroep is nie.
(Die volk kla, hulle word gestraf weens ongehoorsaamheid)
Klaag. 1:10 Jod. Die teëstander het sy hand uitgesteek na al haar (die volk)
kosbaarhede; ja, sy het gesien hoedat heidene in haar heiligdom kom, van
wie U bevel gegee het dat hulle in u vergadering nie mag kom nie.
(YAH wys Sy uitverkore uit dat hulle gedoen het waarteen Hy hulle
gewaarsku het) Eseg.16:19 En my brood wat Ek jou gegee het—fynmeel en
olie en heuning waarmee Ek jou gespysig het—dit het jy voor hulle
neergesit as ‘n lieflike reuk; ja, so was dit, spreek die Here HERE. YAH van
die Leërskare. 16:60 Ewenwel sal Ek dink aan My verbond met jou in die
dae van jou jeug, en Ek sal met jou ‘n ewige verbond oprig. 16:62 En Ek sal
My verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE YAH is; 28:24
En daar sal vir die huis van Israel Yashar’EL geen steekdoring en smartlike
distel meer wees onder almal wat rondom hulle is nie, wat hulle verag; en
hulle sal weet dat Ek die Here HERE YAH van die Leërskare is. 28:25 So sê
die Here HERE YAH van die Leërskare: As Ek die huis van Israel
Yashar’EL versamel uit die volke onder wie hulle verstrooi is, en Ek My in
hulle as die Heilige Afgesonderde laat ken voor die oë van die nasies, dan
sal hulle in hul land woon wat Ek aan My kneg Jakob gegee het.

5.
Eseg.28:26 En hulle sal daarin veilig woon en huise bou en wingerde
plant; ja, hulle sal veilig woon as Ek straf gerigte voltrek teen almal wat
hulle van alle kante verag; en hulle sal weet dat Ek die HERE YAH hulle
God Skepper is. 34:30 Maar hulle sal weet dat Ek, die HERE YAH hulle
God Skepper, met hulle is, en dat hulle, die huis van Israel Yashar’EL, My
volk is, spreek die Here HERE YAH van die Leërskare. 34:31 En julle is My
skape, die skape van My weide; julle is mense, Ek is julle God Skepper,
spreek die Here HERE YAH van die Leërskare. 37:21 en sê vir hulle: So
spreek die Here HERE YAH van die Leërskare: Kyk, Ek gaan die kinders
van Israel Yashar’EL haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het,
en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land.
37:22 En Ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel
Yashar’EL; en een Koning sal vir hulle almal koning wees; en hulle sal nie
meer twee nasies wees nie en verder nie meer in twee koninkryke (huis van
Dawid en Yashar’EL. Rehábeam / Jeróbeam) verdeeld wees nie.
(Die laaste profete voor die kom van YAHUSHA) Amos. 3:1 Hoor hierdie
woord wat die HERE YAH oor julle gespreek het, o kinders van Israel
Yashar’EL, oor die hele geslag wat Ek uit Egipteland laat optrek het,
naamlik: 3:2 Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde;
dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede.
Miga.5:1 En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van
Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan Een wat ‘n Heerser in Israel
Yashar’EL sal wees; en Sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die
ewigheid. 5:2 Daarom sal Hy hulle prysgee tot op die tyd dat ‘n barende
gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van
Israel Yashar’EL terugkeer. Mal. 2:15 Het Hy dan nie een mens gemaak
nie, hoewel Hy gees oorgehad het? En waarom die een? Hy het ‘n geslag
van God Skepper gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en
wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie.
(YAHUSHA het gekom soos beloof het en begin werk onder Sy uitverkore)
Matt. 10:5 J*sus YAHUSHA het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel
gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in
‘n stad van die Samaritane nie; 10:6 maar gaan liewer na die verlore
skape van die huis van Israel Yashar’EL. 15:24 Maar Hy antwoord en sê:
Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel Yashar’EL.
15:26 Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die
kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. 19:28 En J*sus
YAHUSHA sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg
het, in die weder geboorte van bo wanneer die Seun van die mens op Sy
heerlike lofwaardige troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die
twaalf stamme van Israel Yashar’EL sal oordeel. 25:31 En wanneer die
Seun van die mens in Sy heerlikheid lofwaardigheid kom en al die heilige
reine engele boodskappers saam met Hom, dan sal Hy op Sy heerlike
lofwaardige troon sit;

6.
(YAHUSHA gaan voor om uit te wys wie Sy uitverkore volk is)
Matt. 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te
ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. 5:18
Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan,
sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles
gebeur het nie. 25:32 en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy
sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;
25:33 en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy
linkerhand sit. 25:34 Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is,
sê: Kom, julle geseëndes van My VADER, beërf die koninkryk wat vir julle
berei is van die grondlegging van die wêreld af. Luk 1:33 en Hy sal Koning
wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar
geen einde wees nie. Luk 1:54 Hy het Sy kneg Israel Yashar’EL bygestaan,
sodat Hy aan Sy barmhartigheid sou dink 1:55 soos Hy tot ons vaders
gespreek het—aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. 1:68 Geloofd
sy die Here Meester, die God Skepper van Israel Yashar’EL, omdat Hy sy
volk besoek het en vir hulle verlossing lossing teweeggebring het, 1:69 en ‘n
horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid, Sy kneg— 1:70
soos Hy gespreek het deur die mond van Sy heilige afgesonderde profete
van ouds af— 1:71 redding van ons vyande en uit die hand van almal wat
vir ons haat, 1:72 om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan Sy
heilige reine verbond te dink, 1:73 aan die eed wat Hy gesweer het vir
Abraham, ons vader, om aan ons te gee 1:74 dat ons, verlos gelos uit die
hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien, 1:75 in heiligheid
reinheid en geregtigheid voor Hom, al die dae van ons lewe. Kom ons kyk
na ‘n paar aspekte uit die Skrif oor die biologiese volk van YAH.
Geen verandering
(Moses spreek die volk toe) Gen. 17:5 Daarom sal hulle jou nie meer
Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n
vader van ‘n menigte van nasies. 17:6 En Ek sal jou buitengewoon
vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou
voortkom. 17:7 En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou
nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God
Skepper te wees en vir jou nageslag ná jou. 17:8 En Ek sal aan jou en jou
nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land
Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God Skepper wees. 17:9
Verder het God Skepper aan Abraham gesê: Maar jy moet My verbond
hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag. Ex. 3:14 En God
Skepper sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders
van Israel Yashar’EL antwoord: EK IS het my na julle gestuur. 3:15 Toe sê
God Skepper verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel
Yashar’EL meedeel: Die HERE, YAH die God Skepper van julle vaders, die
God Skepper van Abraham, die God Skepper van Isak en die God Skepper
van Jakob, het my na julle gestuur.
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Dit is my Naam vir ewig, en dit is My gedenknaam van geslag tot geslag.
Deut. 27:9 Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel
Yashar’EL toegespreek en gesê: Wees stil en luister, o Israel Yashar’EL!
Vandag het jy die volk van die HERE YAH geword.
(Elía spreek met die volk) 1Kon. 18:31 Daarop neem Elía twaalf klippe
volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders tot wie die woord
van die HERE YAH gekom het om te sê: Israel Yashar’EL sal jou naam
wees— 18:36 En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet
Elía nader gekom en gesê: HERE, YAH, God Skepper van Abraham, Isak
en Israel Yashar’EL, laat dit vandag bekend word dat U God Skepper in
Israel Yashar’EL is, en ek U kneg, en dat ek al hierdie dinge op U woord
gedoen het.
(Dawid spreek) Ps. 33:12 Welgeluksalig is die nasie wie se God Skepper die
HERE YAH is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het.
(Jesaja spreek) Jes. 2:5 Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig
van die HERE YAH! 2:6 Want U het U volk verwerp, die huis van Jakob,
omdat hulle vol is van wat die Ooste aanbied, en van goëlaars soos die
Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel. 44:1 Maar
luister nou, My kneg Jakob, en Israel Yashar’EL wat Ek uitverkies het! 44:2
So sê die HERE YAH, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af,
wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun wat Ek
uitverkies het! 44:3 Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op
die droë grond; Ek sal My Gees op jou kroos giet en my seën op jou
nakomelinge. 44:4 En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos
wilgerbome by waterlope. 44:5 Die een sal sê: Ek behoort aan die HERE
YAH; en die ander sal die naam van Jakob uitroep; en die ander sal met sy
hand skrywe: Ek behoort aan die HERE YAH, en hom met die erenaam
Israel Yashar’EL noem. 44:6 So sê die HERE YAH die Koning van Israel
Yashar’EL en Sy Losser, die HERE YAH van die leërskare: Ek is die Eerste,
en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God Skepper nie.
(Jeremia spreek) Jer. 10:16 Jakob se deel is nie soos hulle nie; want Hy is
die Formeerder van alles, en Israel Yashar’EL is die stam van sy erfenis;
HERE YAH van die leërskare is Sy Naam. 29:13 En julle sal My soek en
vind as julle na My vra met julle hele hart. 29:14 En Ek sal My deur julle
laat vind, spreek die HERE YAH, en julle lot verander en julle versamel uit
al die nasies en uit al die plekke waarheen Ek julle verdryf het, spreek die
HERE YAH; en Ek sal julle terugbring na die plek vanwaar Ek julle in
ballingskap weggevoer het.
(Esegiël spreek) Eseg.45:8 Aangaande die grond, dit sal aan hom behoort
as besitting in Israel Yashar’EL, en My vorste sal My volk nie meer verdruk
nie, maar aan die huis van Israel Yashar’EL die land oorlaat volgens hulle
stamme

8.
Haat teen Yashar’EL
Ps. 83:4 Teen U volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad
teen U verborgenes. 83:5 Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle
geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel Yashar’EL nie meer
gedink word nie.
Jer. 33:24 Het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie as hulle sê: Die
twee geslagte wat die HERE YAH uitverkies het, dié het Hy verwerp? En
hulle verag My volk, sodat dit geen nasie voor hulle meer is nie. 33:25 So
sê die HERE YAH: As Ek My verbond met dag en nag, die insettinge van
hemel en aarde, nie vasgestel het nie, 33:26 dan sal Ek ook die nageslag
van Jakob en van my kneg Dawid verwerp, dat Ek nie uit sy nageslag
heersers sal neem oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie; want
Ek sal hulle lot verander en My oor hulle ontferm.
Uitverkiesing.
Deut. 4:37 En omdat Hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle
uitverkies het, en Hy self jou deur Sy grote krag uit Egipte uitgelei het, 4:38
om nasies groter en magtiger as jy voor jou uit te verdrywe en jou in te
bring om hulle land aan jou as erfenis te gee soos dit vandag is— 7:6 Want
jy is ‘n volk heilig afgesonder aan die HERE YAH jou God Skepper; jou het
die HERE YAH jou God Skepper uitverkies om uit al die volke wat op die
aarde is, sy eiendomsvolk te wees. 7:7 Die HERE YAH het ‘n welgevalle
aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander
volke nie, want julle was die geringste van al die volke. 10:15 Maar net aan
jou vaders het die HERE YAH ‘n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy
het julle, hulle nageslag ná hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag
is. 14:2 Want jy is ‘n volk heilig afgesonder aan die HERE YAH jou God
Skepper, en jou het die HERE YAH uitverkies om Sy eiendomsvolk te wees
uit al die volke wat op die aarde is.
Jes. 41:8 Maar jy, Israel Yashar’EL, My kneg, Jakob, wat Ek uitverkies
het, nageslag van Abraham, my vriend, 41:9 jy, wat Ek gegryp het van die
eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek het aan jou gesê:
Jy is My kneg; jou het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie.
Eseg. 20:5 en sê aan hulle: So spreek die Here HERE: YAH van die
leërskare: Die dag toe Ek Israel Yashar’EL uitverkies het, het Ek My hand
opgehef vir die geslag van die huis van Jakob en My aan hulle bekend
gemaak in Egipteland; ja, Ek het My hand vir hulle opgehef en gesê: Ek is
die HERE YAH julle God Skepper.
Mark. 13:20 En as die Here YAH dié dae nie verkort het nie, sou geen vlees
gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes wat Hy uitverkies
het, het Hy dié dae verkort.

9.
Joh. 15:19 As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê.
Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld
uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.
1Pe 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n
heilige afgesonderde volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die
deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot Sy wonderbare
lig, 2:10 julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God
Skepper is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys
is. 5:13 Die mede-uitverkorene in Babilon ....
Lossing (nie verlossing nie)
Lev. 25:47 En as ‘n vreemdeling of bywoner by jou vermoënd word, en jou
broer by hom verarm en hy homself aan ‘n vreemdeling of bywoner by jou
verkoop, of aan ‘n familielid uit die geslag van ‘n vreemdeling, 25:48 dan
moet daar vir hom, nadat hy hom verkoop het, reg van lossing wees; een
van sy broers kan hom los, 25:49 of sy oom of sy oom se seun kan hom los,
of een van sy naaste bloedverwante uit sy geslag kan hom los, of as hy dit
kan bekostig, kan hy homself los.
Jes. 41:14 Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel Yashar’EL!
Ék help jou, spreek die HERE YAH, en jou Losser is die Heilige van Israel
Yashar’EL. 43:15 Ek is die HERE YAH, julle Heilige Afgesonderde; die
Skepper van Israel Yashar’EL, julle Koning. 44:6 So sê die HERE YAH, die
Koning van Israel Yashar’EL en sy Losser, die HERE YAH van die
leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen
God Skepper nie. 60:16 En jy sal die melk van nasies suig en die bors van
konings suig en sal weet dat Ek, die HERE YAH jou Heiland Redder is, en
jou Losser die Magtige van Jakob.
Naaste/ Bloed/ Kleur
Hos 4:2 Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg owerspel; hulle breek
in, sodat bloedbad aan bloedbad raak. Eseg. 36:32 Ek doen dit nie om julle
ontwil nie, spreek die Here HERE YAH van die leërskare; laat dit julle
bekend wees! Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel Yashar’EL.
Dan. 2:42 En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei
is—’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ‘n gedeelte sal bros wees. :43
Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike
gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar
vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Matt. 7:6 Moenie wat
heilig afgesonder is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die
varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en
julle verskeur nie. 10:5 J*sus YAHUSHA het hierdie twaalf uitgestuur en
hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en
moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie; 10:6 maar gaan liewer
na die verlore skape van die huis van Israel Yashar’EL.
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Matt. 15:26 Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die
kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Luk. 10:36 Wie dan van
hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval
het? 10:37 En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het.
Toe sê J*sus YAHUSHA vir hom: Gaan en doen jy net so.
Verbonde / eed
Gen. 9:9 Maar Ek, kyk, Ek rig My verbond met julle op en met julle
nageslag ná julle, 17:7 En Ek sal My verbond oprig tussen My en jou en jou
nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God
Skepper te wees en vir jou nageslag ná jou. 17:9 Verder het God Skepper
aan Abraham gesê: Maar jy moet My verbond hou, jy en jou nageslag ná
jou, van geslag tot geslag. 50:24 En Josef het aan sy broers gesê: Ek gaan
sterwe, maar God Skepper sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land
laat optrek na die land wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed
beloof het.
Ex. 19:5 As julle dan nou terdeë na My stem luister en My verbond hou, sal
julle My eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is Myne. 19:6
En júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige afgesonder nasie
wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel Yashar’EL moet
meedeel. 20:2 Ek is die HERE YAH jou God Skepper wat jou uit
Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. 33:1 Verder het die HERE YAH
met Moses gespreek: Gaan heen, trek hiervandaan op, jy en die volk wat jy
uit Egipteland laat optrek het, na die land wat Ek met ‘n eed aan Abraham,
Isak en Jakob beloof het, met die woorde: Aan jou nageslag sal Ek dit gee;
34:27 Verder het die HERE YAH vir Moses gesê: Skrywe vir jou hierdie
woorde op, want volgens hierdie woorde het Ek ‘n verbond gesluit met jou
en met Israel Yashar’EL. Lev 26:42 sal Ek dink aan My verbond met
Jakob; en ook aan My verbond met Isak en ook aan My verbond met
Abraham sal Ek dink, en aan die land sal Ek dink.
Deut. 29:12 om oor te gaan in die verbond van die HERE YAH jou God
Skepper —en in Sy eedswering—wat die HERE YAH jou God Skepper
vandag met jou sluit; 29:13 sodat Hy jou vandag vir Hom as volk kan
bevestig en vir jou ‘n God Skepper kan wees soos Hy jou beloof het, en soos
Hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het.
Rug. 2:1 Toe trek die Engel van die HERE YAH van Gilgal op na Bogim en
sê: Ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat Ek
julle vaders met ‘n eed beloof het, en gesê: Ek sal My verbond met julle in
ewigheid nie verbreek nie;
Ps.89:4 Ek het ‘n verbond gesluit met My uitverkorene, met ‘n eed aan
Dawid, My kneg, belowe: 105:9 die verbond wat Hy met Abraham gesluit
het, en Sy eed aan Isak; 105:10 wat Hy ook vir Jakob as insetting
bekragtig het, vir Israel Yashar’EL as ‘n ewige verbond,
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2Kor. 7:13 As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die
sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder My volk stuur,
7:14 en My volk, oor wie My Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid
en My aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit
die hemel hoor en hulle sonde oortredinge vergewe en hulle land genees.
Ps. 105:8 Hy dink vir ewig aan Sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel
het vir duisend geslagte— 105:9 die verbond wat Hy met Abraham gesluit
het, en sy eed aan Isak; 105:10 wat Hy ook vir Jakob as insetting
bekragtig het, vir Israel Yashar’EL as ‘n ewige verbond, 147:19 Hy maak
aan Jakob Sy woorde bekend, aan Israel Yashar’EL Sy insettinge en Sy
verordeninge. 147:20 So het Hy aan geen enkele nasie gedoen nie; en Sy
verordeninge, dié ken hulle nie. Halleluja!
Jer. 31:31 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE YAH, dat Ek met die huis
van Israel Yashar’EL en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit; 31:32
nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek
hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie—My verbond
wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die
HERE YAH. 31:33 Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis
van Israel Yashar’EL sal sluit, spreek die HERE YAH: Ek gee My wet in
hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God
Skepper wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. 31:34 En hulle sal nie meer
elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE YAH;
want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE
YAH; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde
oortredinge nie meer dink nie. 32:40 En Ek sal ‘n ewige verbond met hulle
sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie; en
Ek sal My vrees in hulle hart gee, sodat hulle van My nie afwyk nie. 33:25
So sê die HERE YAH: As Ek My verbond met dag en nag, die insettinge van
hemel en aarde, nie vasgestel het nie, 33:26 dan sal Ek ook die nageslag
van Jakob en van my kneg Dawid verwerp, dat Ek nie uit Sy nageslag
heersers sal neem oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie; want
Ek sal hulle lot verander en My oor hulle ontferm.
Dan 9:19 Here YAH, hoor! Here YAH, vergeef! Here YAH, merk op en
doen dit, vertoef tog nie, om U ontwil, my God Skepper; want U Naam is
oor U stad en U volk uitgeroep.
Hand. 3:25 En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God
Skepper met ons vaders gesluit het toe Hy vir Abraham gesê het: En in jou
saad sal al die geslagte van die aarde geseën word.
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Die vleeslike / stoflike saad
Gen 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou
saad en haar saad. (nageslag) Hy sal jou die kop (koningskap ontneem)
vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt (Die koningskap wat ontneem
was sal herwin word).
Lev 26:16 dan sal Ék dit ook aan julle doen: Ek sal verskrikking oor julle
beskik: die tering en die koors wat die oë verteer en die lewe laat versmag;
julle sal ook tevergeefs julle saad saai, (voortplant) want julle vyande sal
dit opeet.
Jer 2:21 Nogtans het Ek jou geplant as ‘n edele wingerdstok, as heeltemal
egte saad; (biologies) maar hoe is jy vir My verander in wilde lote van ‘n
vreemde wingerdstok! (Verbaster)
Jer 2:22 Want al sou jy jou was met loog en baie seep vir jou neem, (Bid,
peins of verootmoedig) tog bly jou ongeregtigheid ‘n vlek (verbaster) voor
My aangesig, spreek die Here HERE YAHUAH van die Leërskare.
Jer 31:27 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE YAH, dat Ek die huis van
Israel Yashar’EL en die huis van Juda sal besaai met saad (vermeerder)
van mense en van diere. Hag 2:19 Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs
die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het
niks opgelewer nie. (Die biologiese vermeerdering het gestop)Van hierdie
dag af sal Ek seën. Hand.3:25 En julle is kinders van die profete en van die
verbond wat God Skepper met ons vaders gesluit het toe Hy vir Abraham
gesê het: En in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word.
Kom ons kyk waar en wie vergeesteliking deurgee
Rom. 1:11 want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike
genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word; 7:14 Want ons
weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde.
8:5 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik
is, geestelike dinge. 15:27 Hulle het dit goedgevind, sê ek, en hulle is ook hul
skuldenaars; want as die heidene deel gekry het aan hulle geestelike
voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoflike goedere te dien.
1Kor. 2:13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike
wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons
geestelike dinge met geestelike vergelyk. 2:14 Maar die natuurlike mens
neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom
dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel
word. 2:15 Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter
word hy deur niemand beoordeel nie. 3:1 En ek, broeders, kon met julle nie
spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met
klein kinders in Christus Nasaréner.
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1Kor. 9:11 As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit ‘n groot saak as
ons julle stoflike goed maai? 10:3 en almal dieselfde geestelike spys geëet
het, 10:4 en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het
gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus
Nasaréner. 12:1 En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê
dat julle onkundig moet wees nie. 14:1 Jaag die liefde na, en beywer julle
met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. 14:12 So
moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te
munt tot stigting van die gemeente. 14:37 As iemand meen dat hy ‘n
profeet of ‘n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe,
bevele van die Here YAH is. 15:44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n
geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar
is ‘n geestelike liggaam. 15:46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie,
maar die natuurlike; daarna die geestelike.
Gal 6:1 Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval
word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van
sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie.
Efé. 1:3 Geseënd is die God Skepper en Vader van onse Here J*sus Christus
Meester YAHUSHA dié Nasaréner wat ons geseën het met alle geestelike
seëninge in die hemele in Christus Nasaréner, 5:19 Spreek onder mekaar
met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle
hart tot eer van die Here YAHUAH.
Kol. 1:9 Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor
het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis
van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, 3:16 Laat die woord van
Christus Nasaréner ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan
mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart
met dankbaarheid tot eer van die Here YAHUAH. (Met die boonste Skrifte
van Paulus het ek nie die passende woorde deurgegee nie, want hy as mens
het sy eie interpretasies, en dus eie name soos hy dit geglo en verstaan het as
‘’n menslike skrywer).
Paulus is die enigste “eie skrywer” wat vergeesteliking deurgee. (YAHUSHA
spreek) Matt. 5:3 Salig Gered is die wat arm van gees is, want aan hulle
behoort die koninkryk van die hemele.
Ek haal ‘’n paar benaminge aan van Paulus met openbaring nl.:
(1) ‘Geestelike genadegawe’. Ons as geskep en geskape wesens op aarde is
nie in “genade” op aarde nie, maar wel wesens tot “guns”. Genade behoort
aan “siestog” want die heersende oor jou het daardie keuse. As jy nou die
heersende se “siestog” vergeestelik, hoe betoon hy die “siestog” oor die
oortreder wat vleeslik is ? Let ook op dat die “siestog” ‘’n gawe is wat nie
aan enigeen kan behoort nie. Die antwoord moet “seëninge” wees. Let nou
mooi op wat die Skrif oor die scenario sê nl.:
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Matt. 25:34 Dan sal die Koning vir die wat aan Sy regterhand is, sê: Kom,
julle geseëndes van My VADER, beërf die koninkryk wat vir julle berei is
van die grondlegging van die wêreld af. Mark. 10:16 En Hy het Sy arms om
hulle geslaan, Sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Luk. 24:50 En Hy het
hulle uitgelei tot by Betánië. En Hy het Sy hande opgehef en hulle geseën.
24:51 En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle geskei en is in die hemel
opgeneem. Hand. 3:26 God VADER het, nadat HY SY Kind J*sus
YAHUSHA opgewek het, Hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur
elkeen van sy booshede te bekeer. 1Pet 3:9 Vergeld geen kwaad met kwaad
of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle
weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.
(2) ‘Die wet is geestelik’ Ek kan enige wet groep aanhaal soos die 10 wette
(gebooie) wat fisies, vleeslike of stoflike is. Ons weet ook dat die Skrif vir
ons die gees en vleeslike boodskap deurgee en dus haal ek Ex. 20 aan:
Ek is die HERE YAH jou God Skepper wat jou uit Egipteland, uit die
slawehuis, uitgelei het (Geen ander volk kan die bevel gehoorsaam nie, want
hulle voorouers was nie in Egipte as slawe nie).
1. Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie(Dit doen die
Christendom saam met baie gelowe op aarde soos biddende hande wat die
geboorte kanaal voorstel, die vis op die motor wat Dagon is wat die pousdom
dra, I. H. S. Wat Isis Horus en Set is, ens ).
2. 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. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien
nie; want Ek, die HERE YAH jou God, Skepper is ‘n jaloerse God Skepper
wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en
aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid
aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou. (Die duif wat
die Reine gees voorstel, biddende hande wat die geboorte kanaal uitwys en
die vis soos die hande is, en ‘’n ander god uitwys ).
3. Jy mag die Naam van die HERE YAH jou God Skepper nie ydellik
gebruik nie, want die HERE YAH sal die een wat Sy Naam ydellik gebruik,
nie ongestraf laat bly nie.
4. Gedenk die Shabbatdag, dat jy dit heilig afsonder. Ses dae moet jy arbei
en al jou werk doen; maar die sewende dag is die Shabbat van die HERE
YAH jou God Skepper; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou
dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling
wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE YAH die hemel en die
aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy
gerus. Daarom het die HERE YAH die Shabbatdag geseën en dit geheilig
afgesonder.
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5. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land
wat die HERE YAH jou God Skepper aan jou gee.
6. Jy mag nie doodslaan nie.
7. Jy mag nie egbreek verbaster nie( Die woord “eg” wys uit dat ras
“egtheid” daar moet wees, daarom die woord ‘verbaster’. In die volgende
verse kom die bevestiging nl.: Esra. 9:2 Want hulle het van húlle dogters
vir hulleself en vir hul seuns geneem, sodat die heilige afgesonderde geslag
hom met die volke van die lande vermeng het; en die owerstes en die leiers
het in hierdie ontrou eerste die hand gehad. Ps. 106:35 maar hul met die
heidene vermeng en hulle werke geleer. Dan. 2:43 Dat u die yster gemeng
met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike gemeenskap onder
mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net
soos yster nie met klei meng nie. Hos. 7:8 Efraim—hy vermeng hom met
die volke; Efraim is ‘n roosterkoek wat nie omgekeer is nie.. (Wat ook
opgelet moet word, is dat dit vleeslik en nie geestelik gesien moet word nie).
8. Jy mag nie steel nie (fisies diefstal en nie geestelik nie).
9. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie (Dit wat jy sien en
hoor van jou naaste nie wat jy nie kan sien of hoor in sy geestelike
hoedanigheid nie).
10. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou
begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat
van jou naaste is nie(Let tog op dat hier 100% van die vleeslike gepraat word
en nie van die “geestelike nie).
(3) “Geestelike voorregte” (Graag sal ek wil lees waar enige Skrif vers vir ons
uitwys dat ons ‘’n bevoorregte is wat “geestelikheid” aanbetref. In Matt. 11:11
Lees ons ons kleinheid: Voorwaar Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue
gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper
nie; maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy.
(4) As ons na die stelling van Paulus kyk nl.: “geestelike dinge met geestelike
vergelyk” en vergelyk met “geestelike mense” en “geestelik beoordeel” skep
dit verwarring, want die “geestelike” word geestelik beoordeel en
daarbenewens sal die ‘hel’ ook geestelik wees.
In Matt.15:24 praat YAHUSHA van die vleeslike nl.: ....Hy antwoord en sê:
Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel Yashar’EL
(die 10 stamme) 10:6 maar gaan liewer na die verlore skape van die huis
van Israel Yashar’EL (die huis van Jakob wat die voorouer is van die 12
seuns / 12 stamme).
Paulus het vir ons sy verduideliking deurgegee dat alleman vergeesteliking
moet deurgaan sodat daar een volk vir YAH kan wees.
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Ek het uit die Skrif hier bo direk uitgewys dat daar nie ‘’n “geestelike”
uitverkore volk van YAH bestaan nie, maar wel die teenoorgestelde. Ek gaan
nou ‘’n klompie verse uithaal om die vraagstuk {ook uit die Skrif} in diepte
duideliker te maak.
Met die skepping was daar uit niks iets geskep en geskape. Daar was eers die
skeiding tussen lig en duisternis {dag en nag Gen.1:5}. Tweedens die
skeiding van waters en waters {Gen.1:8}. Derdens het ons Skepper aarde te
voorskyn laat kom weens die skeiding van die waters waarvan die opdrag
aan die aarde was om voor te bring: grasspruitjies, plante wat saad gee
volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens
hulle soorte {Gen.1:11}. Vierdens skep YAH die sigbare ligte nl.: Son en
sterre {Gen.1:18}. Vyfdens gee Hy opdrag dat die water moet voortbring soos
die aarde. Die waters bring al die lewe in wat in die waters is voort en so ook
al die voëls wat oor die waters vlieg in oop spasie wat ons ken as die hemel
{Gen.1:21 KJV}. Ses dens die aarde kry ‘’n tweede opdrag; Die aarde moet
vee, kruipende diere en wilde diere volgens hulle soorte voortbring
{Gen.1:25}. Die aarde kry ‘’n laaste opdrag en dit was om ‘’n mens soort na
vore te bring, een wat soortgelyk is aan ons Skepper se wese {Gen.1:28}.Die
sewende en laaste skepping was die “stoflike” skepping wat die Adamiet is
{Gen.2:2,7 / Mal.2:15}. Adam was die laaste skepping op aarde {tuin} wat
heerskappy ontvang het en daaroor moes heers {Gen.2:15}.
Ons het nou duidelik uit die Skrif gelees dat daar uit verskillende materie
geskep en geskape was en dat die Adamiet {wat die stoflike is} die laaste een
was. Adam {die eerste seun van Skepper} is die biologiese uitverkore een wat
die vader is van die stamboom wat daar deur ons Skepper gestel was in
Luk.3:38. die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun
van God Skepper. Dus het YAH met ‘’n familie begin in Adam deur
Abraham, Isak, Jakob{ Yashar’EL } en die 12 seuns wat uitgewys word, in:
Num. nl.: 1:5 Ruben; 1:6 Símeon; 1:7 Juda; 1:8 Issaskar; 1:9 Sébulon; 1:10
Josef {Efraim / Manasse} 1:11 Benjamin; 1:12 Dan; 1:13 Aser; 1:14 Gad; 1:15
Náftali. Hier is ‘n ruglyn om jou as ‘’n Yashar’EL terug te trek deur jou “van”
na ‘n landstreek of bevolking wat gekoppel is aan een van die 12 seuns.
(1) Ruben = Fransman (2+3) Símeon & Levi = Tussen die broers
(4) Juda = Onbekend weens dispuut (5) Sébulon = Nederland/Holland
(6) Issaskar = Finland (7) Dan = Denemarke (8) Gad = Duitsland /
Switserland (9) Aser = België (10) Náftali = Swede (11) Josef/Efraim =
Engeland
(11) Josef / Manasse = Amerika (12) Benjamin = Noorweë
Wat baie belangrik is om te sien is dat geen volk op aarde in hierdie bloedlyn
kan kom nie, want hulle {Jakob / Yashar’EL} het die fisies geboorte as
biologiese kinders van YAH.
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Baie wil ‘’n geestelike bloedlyn daarstel wat deur aanneming van Paulus
verkondig. In: Rom 8:15 Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny
om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot
kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! Rom 8:23 En nie alleen dit nie,
maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in
onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing
van ons liggaam. Gal 4:5 om die wat onder die wet was, los te koop, sodat
ons die aanneming tot kinders kan ontvang {Let op dat jy ‘’n kind gaan
word deur aanneming. Dus hoef jy nie ‘n vlees geborene te wees om ‘’n kind
van YAH te wees nie. Onmiddellik skep dit die geestelike aspek om in te
tree, want alle volke word nou ‘’n kind deur te glo dat hy of sy
aannemenswaardig is deur net te glo. As jy die woorde hoor van Paulus in
vers 23 bo nl.: “die verlossing van ons liggaam” kom ons agter dat hy nie
tevrede was in die liggaam wat hy ontvang het van YAH nie }.
Nou ‘’n vraag of twee:
Kan Ismael saam met die Isak erf as hy weggejaag was?
Gen. 21:10 en sy sê aan Abraham: Jaag hierdie slavin en haar seun weg,
want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie.
21:12
Kan ‘’n Esau saam met die 12 seuns van Jakob erf ?
Mal. 1:3 maar Esau het Ek gehaat en sy gebergte ‘n wildernis gemaak en sy
erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee.
Kan Ha satan saad {nageslag} saam met Adam saad erf ?
Gen. 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou {satan} en die vrou,
{Adamiete} en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel,
en jy sal hom in die hakskeen byt.
Is die Naam van ons Skepper oor al die volke uitgeroep ?
Deut. 28:9 Die HERE YAH sal jou vir Hom as heilige afgesonderde volk
bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE YAH
jou God Skepper hou en in Sy weë wandel. 28:10 En al die volke van die
aarde sal sien dat die Naam van die HERE YAH oor jou uitgeroep is, en
hulle sal vir jou vrees.
Mag ‘’n baster in die vergadering van YAH kom ?
Deut. 23:2 Geen baster mag in die vergadering van die HERE YAH kom
nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE YAH nie
kom nie. 23:3 Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die
HERE YAH kom nie; selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering
van die HERE YAH kom nie; Klaag. 1:10 Jod. Die teëstander het sy hand
uitgesteek na al haar kosbaarhede; ja, sy het gesien hoedat heidene in haar
heiligdom kom, van wie U bevel gegee het dat hulle in u vergadering nie
mag kom nie.

18.
{Bíleam is geroep deur Balak om die uitverkore volk te vervloek, maar YAH
het dit nie toegelaat nie, inteendeel het hy die volk geseën}. Num. 23:9
Want van die top van die rotse af sien ek hom, en van die heuwels af
aanskou ek hom. Kyk, ‘n volk wat afgesonderd woon en hom nie tot die
nasies reken nie. 23:10 Wie het die stof van Jakob getel? En wie, volgens
getal, die vierde deel van Israel Yashar’EL?
{Esegiël stel dit ook dat die vleeslike / stoflike uitverkore volk van YAH deur
al die volkere uitgewys gaan word dat hulle Sy volk is: Eseg. 20:41 As ‘n
lieflike geur sal Ek ‘n behae in julle hê wanneer Ek julle uit die volke uitlei
en julle uit die lande versamel waarin julle verstrooi was, en Ek sal My in
julle as die Heilige Afgesonderde laat ken voor die oë van die nasies.
Ek sluit met die wat die Skrifte wil vergeestelik om alleman in te nooi en deel
te word van die uitverkore van YAH.
Hand. 7:1 Toe sê die hoëpriester: Is hierdie dinge dan so? :2 En hy sê:
Broeders en vaders, luister! Die God Skepper van die heerlikheid
lofwaardigheid het verskyn aan ons vader Abraham toe hy in
Mesopotámië was, voordat hy in Haran gewoon het, :3 en vir hom gesê:
Trek uit jou land en uit jou familie, en kom na die land wat Ek jou sal wys.
:4 Toe het hy getrek uit die land van die Chaldéërs en in Haran gaan
woon; en ná die dood van sy vader het Hy {YAH} hom daarvandaan laat
verhuis na hierdie land waarin julle nou woon. :5 En Hy {YAH} het hom
geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie ‘n voetbreed nie, maar Hy {YAH}
het belowe om dit aan hom en sy nageslag ná hom as eiendom te gee, toe
hy nog geen kind gehad het nie. :6 En God Skepper het aan hom dít gesê,
dat sy nageslag bywoners in ‘n vreemde land sou wees en die mense hulle
tot slawe sou maak en mishandel, vier honderd jaar lank. :7 En die nasie
aan wie hulle diensbaar sal wees, sal Ek oordeel, het God Skepper gesê; en
daarna sal hulle uittrek en My {YAH} in hierdie plek dien. :8 En Hy {YAH}
het hom die verbond van die besnydenis gegee, en so het hy die vader van
Isak geword en hom op die agtste dag besny; en Isak het die vader van
Jakob geword, en Jakob van die twaalf aartsvaders. :9 En die aartsvaders
was jaloers op Josef en het hom verkoop na Egipte toe; maar God Skepper
was met hom :10 en het hom uit al sy verdrukkinge verlos en hom guns en
wysheid geskenk voor Farao, die koning van Egipte; en dié het hom
goewerneur gemaak oor Egipte en oor sy hele huis. :11 En ‘n hongersnood
en groot benoudheid het oor die hele Egipteland en Kanaän gekom, en ons
vaders kon geen voedsel kry nie. :12 En toe Jakob hoor dat daar koring in
Egipte was, het hy ons vaders die eerste keer uitgestuur. :13 En die tweede
keer is Josef deur sy broers herken, en die afkoms van Josef het aan Farao
bekend geword. :14 Toe het Josef gestuur en sy vader Jakob laat roep en sy
hele familie, vyf en sewentig siele. :15 En Jakob het afgetrek na Egipte en
daar gesterwe, hy en ons vaders.

19.
Hand.7:16 En hulle is oorgebring na Sigem en weggelê in die graf wat
Abraham vir ‘n som geld gekoop het van die seuns van Hemor, die vader
van Sigem. :17 En namate die tyd van die belofte wat God Skepper aan
Abraham met ‘n eed beloof het, nader kom, het die volk toegeneem en
vermeerder in Egipte, :18 totdat daar ‘n ander koning opgestaan het wat
nie vir Josef geken het nie. :19 Hy het listig met ons geslag te werk gegaan
en ons vaders mishandel deur hulle te verplig om hul kindertjies weg te
gooi, sodat hulle nie in die lewe behou kon word nie. :20 In dié tyd is Moses
gebore, en hy was wonderlik mooi. Drie maande lank is hy in die huis van
sy vader versorg; :21 en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom
opgeneem en hom as haar seun grootgemaak.:22 En Moses is opgelei in al
die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. :23 En
nadat hy die ouderdom van veertig jaar bereik het, het dit in sy hart
opgekom om sy broers, die kinders van Israel Yashar’EL, te besoek; :24 en
toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die
man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. :25 En
hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God Skepper hulle deur sy
hand redding sou gee; maar hulle het dit nie verstaan nie. :26 En die
volgende dag het hy by hulle verskyn terwyl hulle besig was om te veg, en
hy het by hulle aangedring om vrede te maak en gesê: Manne, julle is
broers; waarom doen julle mekaar onreg aan? :27 Maar hy wat sy naaste
onreg aangedoen het, het hom afgestoot en gesê: Wie het jou as ‘n owerste
en regter oor ons aangestel? :28 Jy wil my tog nie doodmaak soos jy gister
die Egiptenaar doodgemaak het nie? :29 En Moses het op hierdie woord
gevlug en ‘n bywoner geword in die land Mídian, waar hy die vader van
twee seuns geword het. :30 En toe veertig jaar verby was, het ‘n Engel van
die Here VADER aan hom verskyn in die woestyn van die berg Sinai, in die
vuurvlam van ‘n doringbos. :31 En Moses het dit gesien en hom oor die
gesig verwonder; en toe hy daarheen gaan om dit te besien, het die stem
van die Here YAH tot hom gekom: :32 Ek is die God Skepper van jou
vaders, die God Skepper van Abraham en die God Skepper van Isak en die
God Skepper van Jakob. En Moses het begin bewe en nie gewaag om dit te
bekyk nie. :33 Toe sê die Here YAH vir hom: Trek die skoene van jou voete
af, want die plek waarop jy staan, is heilige rein grond. :34 Ek het duidelik
gesien die mishandeling van My volk wat in Egipte is, en hulle gesug
gehoor en neergedaal om hulle te verlos. En nou, kom hier, Ek wil jou na
Egipte stuur. :35 Hierdie Moses wat hulle verloën het deur te sê: Wie het
jou aangestel as ‘n owerste en regter? —hom het God Skepper as owerste en
verlosser gestuur deur die hand van die Engel wat aan hom verskyn het in
die doringbos. :36 Hy het hulle uitgelei en wonders en tekens in Egipteland
en in die Rooi See en die woestyn gedoen, veertig jaar lank. :37 Dit is dié
Moses wat aan die kinders van Israel Yashar’EL gesê het: Die Here YAH
julle God Skepper sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broers net soos ek
is; na Hom moet julle luister.

20.
Hand.7:38 Dit is hy wat in die vergadering in die woestyn was saam met
die Engel wat met hom op die berg Sinai gespreek het, en saam met ons
vaders; hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. :39 Na hom
wou ons vaders nie luister nie, maar hulle het hom verstoot en met hulle
harte na Egipte teruggekeer :40 toe hulle vir Aäron gesê het: Maak vir ons
gode wat voor ons uit sal trek; want hierdie Moses wat ons uit Egipteland
uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie. :41 En hulle het in
daardie dae ‘n kalf gemaak en aan die afgodsbeeld ‘n offer gebring en hulle
in die werke van hulle hande verbly. :42 Maar God Skepper het Hom
afgewend en hulle oorgegee om die leër van die hemel te dien, soos
geskrywe is in die boek van die profete: Julle het tog nie aan My slagoffers
en offers gebring gedurende veertig jaar in die woestyn nie, o huis van
Israel Yashar’EL ?:43 Ja, julle het die tent van Molog opgeneem en die ster
van julle god Remfan, die beelde wat julle gemaak het om hulle te aanbid.
En Ek sal julle anderkant Babilon wegvoer. :44 Die tent van die Getuienis
was onder ons vaders in die woestyn, soos Hy wat met Moses gespreek het,
hom bevel gegee het om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien
het. :45 En ons vaders het dit ontvang en met Joshua ingebring in die
besitting van die nasies wat God Skepper voor ons vaders uitgedryf het, tot
op die dae van Dawid :46 wat genade guns gevind het voor God Skepper
en gevra het om ‘n woonplek vir die God Skepper van Jakob te verkry. :47
En Salomo het ‘n huis vir Hom gebou. :48 Maar die Allerhoogste woon nie
in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê: :49 Die hemel
is My troon en die aarde die voetbank van My voete. Watter soort huis sal
julle vir My bou, sê die Here YAH, of hoedanig is die plek van my rus? :50
Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie? :51 Julle hardnekkiges en
onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Reine Gees;
net soos julle vaders, so ook julle. :52 Watter een van die profete het julle
vaders {Jode} nie vervolg nie? Ja, hulle het dié gedood wat vooraf die koms
verkondig het van die Regverdige, van wie julle nou verraaiers en
moordenaars geword het; 7:53 julle wat die wet deur die beskikkinge van
engele ontvang het en tog nie onderhou het nie! 7:54 En toe hulle dit hoor,
was hulle woedend in hul harte en het teen hom op die tande gekners. 7:55
Maar hy was vol van die Heilige Reine Gees en het die oë na die hemel
gehou en die heerlikheid lofwaardigheid van God VADER gesien en J*sus
YAHUSHA wat staan aan die regterhand van G0d VADER. 7:56 En hy het
gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die
regterhand van God VADER staan.
Stéfanus word gestenig omrede hy dié volk se ware identiteit en hulle
Skepper YAH uitlig. Dat hulle ‘’n aparte volk is, gebore in die beloofde
bloedlyn en wag op die koms van Hulle Koning {Jak.3:14,16; 1Pet.2:1-3}
Mense die Skrif{1933/53} wat ons het, is die biologiese geskiedenis boek van
Adam deur Isak en die 12 seuns {stamme}.
Bedink dit my vriend.

