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Nuwe Testamentiese begrip van stafgerig
Eintlik is hierdie voorlegging van my onwetend n verlengstuk
van die hele vergadering se voorlegging. Al die punte wat
aangeraak is, bevestig dan ook dat die volksondes n direkte
oorsaak is dat ons onder strafgerig is in die huidige
omstandighede.
Deu 31:16 Toe sê YHWHvir Moses: Kyk, jy ontslaap met
jou vaders, en hierdie volk sal opstaan, en hulle sal die
vreemde gode van die land waarheen hulle gaan, in sy
midde agternahoereer en My verlaat en my verbond
verbreek wat Ek met hulle gemaak het.
Deu 31:17 Dan sal my toorn op dié dag teen hulle
ontvlam, en Ek sal hulle verlaat en my aangesig vir
hulle verberg, sodat hulle verteer word en baie onheile
en node hulle oorkom. Dan sal hulle op dié dag sê: Het
hierdie onheile ons nie oorgekom, omdat onse Elohim
nie onder ons is nie?
Deu 31:18 Maar Ek sal op dié dag my aangesig heeltemal
verberg weens al die kwaad wat hulle gedoen het; want
hulle het na ander gode afgewyk.
Na die slag van bloedrivier het Vader YHWH hierdie volk
weer geseen en hulle sterk gemaak. Ek kan dit nie glo dat
hulle so gou weer vergeet het van die wonderwork wat
Vader YHWH aal hulle gedoen het nie. Vir 42 jaar lank
gaan hulle net weer op hulle eie stoom aan. Die gelofte

word nie meer gehou nie. Die dag en datum wat hulle
self(nie eers hulle voorvaders) nie beloof het om te hou,
word nie meer onderhou nie. Die tweede jaar nadat hulle
dit herstel het, is Vader YHWH se genade alweer so groot
dat Hy weereens sy volk aanhoor, en binne n paar
maande word die sterkste mag weereens oorwin. Hulle
het egter maar weer agter ander gode aangeloop en so
herhaal die geskiedenis homself maar net weer en weer.
Van die vroegste tye af het Vader hierdie volk oor wie Hy
Sy Naam uitgeroep het, probeer op die regte pad hou.
Elke keer sodra dit goed gaan met die volk, begin hulle
weer agter ander gode aanloop. U kan dalk vra wat is die
ander gode waaragter die volk aanloop. Ek kan maar net
enkeles noem. Daar is n ellelange lys. Geld, sport
waarvan Rugby sekerlik die grootste is. Daar is al selfs
weer n kalf gemaak hierdie keer net nie n goue kalf nie
maar n blou bulkalf, Plesier, hoerery, afgodsoffers eet
soos die goed wat hallaal besmet is en die Parev teken
ophet. Vader se genade is egter so groot dat Hy ons tot
nog toe behoue gehou het. Daar is hope beloftes in die
Skrif dat, as die volk terugkeer na Hom en Sy gebooie
onderhou, dan sal Hy ons weer red.
Deu 28:1 As jy dan goed luister na die stem van YHWH
jou Elohim om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek
jou vandag beveel, dan sal YHWH jou Elohim jou die
hoogste stel bo al die nasies van die aarde.
Deu 28:2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou
inhaal as jy luister na die stem van YHWH jou Elohim.
Deu 28:3 Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal
jy wees in die veld.

Deu 28:4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en
die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die
aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.
Deu 28:5 Geseënd sal wees jou mandjie en jou
bakskottel.
Deu 28:6 Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd
sal jy wees by jou uitgang.
Deu 28:7 YHWHsal maak dat jou vyande wat teen jou
opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle
teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.
Deu 28:8 YHWH sal die seën oor jou gebied in jou skure
en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou
seën in die land wat YHWH jou Elohim jou sal gee.
Deu 28:9 YHWH sal jou vir Hom as heilige volk bevestig
soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van
YHWH jou Elohim hou en in sy weë wandel.
Deu 28:10 En al die volke van die aarde sal sien dat die
Naam van YHWH oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir
jou vrees.
Deu 28:11 En YHWH sal die goeie aan jou oorvloedig
gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou
vee en in die vrugte van jou land, in die land wat
YHWH aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan
jou te gee.
Deu 28:12 YHWH sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir
jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd
te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal
aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.
Deu 28:13 En YHWH sal jou die kop en nie die stert
maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan

nie as jy luister na die gebooie van YHWH jou Elohim
wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,
Deu 28:14 en jy nie regs of links afwyk van al die woorde
wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te
loop om hulle te dien nie.
Ek dink elkeen van ons wat hier sit, kan getuig dat
hierdie boervolk waarvan ons deel is, hierdie geseende
nasie was. In die oe van die wereld kon almal sien dat
ons n God het wat Sy volk onderhou. Ons was een van
die sterkste weermagte in die wereld, Ons was een van
die sterkste ekonomiee in die wereld. Tereg kan die
wereld daarbuite met smaad se: waar is julle God? En
hulle kan dit slegs se omdat ons ons rug gedraai het op
onse Elohim. Ons het weer die Piet Retief pad gevat.
Die geskiedenis het ons mos gewys wat gebeur as jy
met die barbaar hand om die lyf wil loop. Daarom het
Vader vir ons Bloedrivier gegee sodat
ons kon sien Hoe ons veronderstel is om met hulle te
werk.
Deu 28:15 Maar as jy nie luister na die stem vanYHWH
jou Elohim, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy
insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al
hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.
Deu 28:16 Vervloek sal jy wees in die stad, en vervloek
sal jy wees in die veld.
Deu 28:17 Vervloek sal wees jou mandjie en jou
bakskottel.
Deu 28:18 Vervloek sal wees die vrug van jou liggaam,
Waar is die vrug van ons liggame MAW waar is ons
volk se kinders. Weereens verstrooi oor die aarde.

Verstrooi na al die uithoeke van die wereld. Almal se
hulle kan nie oorleef in hierdie omstandighede nie, en
daarom moet hulle landuit. Agter geld aan agter n
kamma beter lewe aan. Hulle is verstrooi en slawe van
die wereld. Hulle word die wereld se kaffers en hulle
moet al die vuilwerk doen.
Deu 28:19 Vervloek sal jy wees by jou ingang, en
vervloek sal jy wees by jou uitgang.
Deu 28:20 YHWH sal teen jou stuur die vervloeking, die
verwarring en die bedreiging in alles waar jy jou hand
aan slaan, wat jy moet doen; totdat jy verdelg is en
totdat jy gou tot niet gaan vanweë die boosheid van jou
handelinge, dat jy My verlaat het.
Medevolksgenote, ek glo dat elkeen van u wat hier sit,
met my sal saamstem dat, ons na aanleideing van al
die vorige gesprekke van hierdie konsillie tot dusver,
tot die besef kon kom dat ons onder strafgerig is van
ons Vader. Dit is deur die geskiedenis bewys dat
wanneer die volk afdwaal, dit al hoe slegter met ons
volk gaan. Vader se in sy Woord dat Hy ons vervloek
wanneer ons nie by Hom skuil nie. Die feit dat ons lees
dat daar vloeke is, dit eintlik niks anders is as
strafgerig is nie.
Toe die dissipels vir Meester YaHsHuah gevra het wat is
die teken van die einde, het Hy aan hulle net een ding
gese en dit is PASOP DAT JULLE NIE MISLEI WORD
NIE! Ek weet nie of daar al tevore op hierdie aarde
groter misleiding was as juis nou nie. Elke prediker glo
dat sy kerk of organisasie die enigste weg is, en dan is
hulle so ver verwyder van die Skrif soos niemand kan
dink nie. Almal predik net vermenging en moffies is

reg en alles wat die Skrif ons leer, word daarteen
gepreek.
Deu 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.
Ek wonder darem hoekom Vader al die moeite gedoen
het om die volke en nasies te skei. Dit staan tog
duidelik dat Hy die mensekinders geskei het en elkeen
n erfdeel gegee het as dit dan nou nie meer nodig is
nie?
Deu 32:9 Want YHWH se deel is sy volk, Jakob is sy
afgemete erfdeel.
Deu 32:12 YHWH alleen het hom gelei, en daar was
geen vreemde god by hom nie.
Deu 32:36 Want YHWH sal aan sy volk reg verskaf, en
Hy sal medelyde hê met sy knegte as Hy sien dat hulle
vashouplek weg is en dit met almal sonder
uitsondering gedaan is.
Deu 32:37 Dan sal Hy sê: Waar is hulle gode, die
steenrots waarin hulle toevlug geneem het,
Dan en eers dan SAL Hy ons uitred, die dag wanneer
hierdie volkie aan die suidpunt van Afrika oorkant die
riviere van Kus, tot die besef kom dat daar vir hulle geen
heil is in die wereld howe, of by enige internasionale
organisasie of enige ander onderhandelingstafel nie,
DAN, sal Vader ons gekerm hoor soos wat HY Israel se
gekerm gehoor het, en toe vir Moses gestuur het. Ek hoor
gereeld dat mense vra wanneer sal daar tog weer n leier
opstaan om die volk te lei, wanneer sal iemand tog die
voortou neem om tog net iets te doen sodat ons kan volg.

Hierdie volk is nog nie gereed om YAHSUAH te volg nie.
Hulle soek nog n koning. Hulle soek nog n mens. Mag
die dag gou aanbreek dat ALLES tot niet sal gaan en daar
geen menslike oplossing is vir hierdie volk nie. Eers dan
sal hulle as n volk by die punt kom om Vader aan te roep
in benoudheid. Prys Vader vir die bietjie wat al die lig
gesien het en besef dat daar net EEN OPLOSSING IS EN
DIT IS BY VADER YHWH ALLEEN
HALLELUYAH
OMEIN.

