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1. INLEIDING / VOORWOORD 
 

Die afgelope aantal Volkskonsilies en Volksvergaderings het telkemale ‘n opvallende tema 

gehad wat lei tot die huidige tema:  

 

1.1.  DIE GEDAGTE / TEMA 
 

Die tema van die 2018 Volkskonsilie is: 

DIE WOORD VAN YAHWEH WAS SKAARS IN DIE DAE  

1 Samuel 3:1; “Die seun Samuel het YAHWEH gedien voor Eli, en die woord van die 

YAHWEH was skaars in die dae: GESIGTE WAS DAAR NIE BAIE NIE.” 

2 In dié tyd dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap — sy oë het al begin swak word, sodat hy nie 

kon sien nie —toe die lamp van Elohim nog nie doodgegaan het nie, en Samuel lê en slaap in 

die tempel van YAHWEH waar die ark van Elohim was, 

3 het YAHWEH na Samuel geroep; en hy het geantwoord: Hier is ek.” 

 

Ons hier in Suid Afrika is reeds deur Totius bestempel as “DIE VOLK WAT VAN DIE 

BEGIN AF GELOFTEVOLK WAS”  

 

Ons is die enigste volk ter wêreld vandag wat bekend is daarvoor dat hulle Geloftes met 

YAHWEH (Die Elohim van die Leërskare) aangaan, wat geroep is om SY NAAM te 

verheerlik en te dien. 
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2. INLEIDING TOT DIE PRIESTERSKAP EN 

KONINGSKAP VOLGENS  
1 PETRUS 2:9           (Skyfie 4) 

 

Eerstens lees ek die spesifieke vers uit verskillende vertalings oor hierdie tema wat aan my opgedra is 

deur GKK: 

 

- Aanhaling uit die 1933/1953 Afrikaanse Ou Vertaling  

“Maar julle is ’n uitverkore geslag, ‘n Koninklike Priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as 

eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het 

tot Sy wonderbare Lig.” 

 

Vers 10 gaan voort: 

“Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van Elohim is; aan wie toe geen 

barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.” 

 

- Nuwe Lewende vertaling van die Bybel in Afrikaans (Tweede uitgawe 2011) stel dit 

totaal anders:  

Ek lees vanaf vers 8: 

”Die volgende Skrifdeel geld ook vir dié wat nie glo nie:  Hy is ’n klip waaroor mense 

struikel, ’n rots wat jou laat val. Hulle struikel omdat hulle nie aan God se woord 

gehoorsaam is nie. Hulle was vir hierdie struikeling bestem.”   

Vers 9 gaan voort: 

“Dit geld egter nie vir julle nie want Elohim het julle as sy volk gekies. Julle is ‘n 

koninkryk wat uit priesters bestaan, ‘n nasie wat heeltemal in Elohim se diens staan. ‘n 

Volk wat heeltemal Elohim syne is. Dit het Elohim bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe 

goed Hy is. Dit is immers HY wat julle uit die duisternis in die wonderlike lig ingeroep het.” 

Vers 10: 

“Vroeër was julle nie ‘n volk nie; nou is julle egter die volk van Elohim. Vroeër het Elohim 

geen ontferming aan julle bewys nie; nou het JULLE egter Sy ontferming.” 

 

-  Hier volg ‘n Afrikaanse vertaling van die Aramese Bybel (Die Pad van Waarheid tot 

die Lewe)           (Skyfie 5) 

“Julle is ’n gekose nasie, om te dien as priesters in die Koninkryk, ’n afgesondere volk, 

bymekaargemaak en bevry, om die lofprysinge van Hom, wat julle uit die duisternis geroep 

het, te verkondig tot Sy wonderlike Lig.” 

Daar word nie veel verwys na hierdie Aramese teks nie, maar dit dui daarop dat die 

Koninkryk van YAHWEH nader gekom het.    
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Kruisverwysings hierna:        (Skyfie 6) 

 
Jes 43:20;  
 

Jes 61:6;  
 
Ek lees vir julle: 

 

Op 20:6; “Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die 

tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van Elohim en van Yahshua wees en sal 

saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.” 

Nota…Hierdie eerste opstanding waarvan gepraat word in Op 20:6, verwys na die 

wedergeboorte in ons Yahshua Messiah. 

 

Die vrae is as volg:         (Skyfie 7) 

 

WAT TE WAGTE IS IN ONS EIE LAND DUSKANT DIE RIVIERE V KUS? 

Jesaja 18 en Sefanja 3 lyk of dit spesiaal vir onse mense geskryf is. 
Hierdie land staan bekend as die woonplek van die Geloftevolk. 

 

IS DAAR ENIGE HOOP? 

Soos voorheen bespreek by die 9de Volksvergadering, wat handel oor die 3de WO. 

“Tot op hierdie punt lyk die prentjie lelik en hopeloos.”  

 

In hierdie laaste dae sal Elohim se wegkruipplek gevind word, nie in 'n grot in die berge nie, 

nie in 'n mammoet se ysgraf in Siberieë nie, maar in die persoon van Yahshua Messiah, ons 

Redder.  
 
Joël 2:32 profeteer: “En elkeen wat die Naam van YAHWEH aanroep, sal gered word…” 
 

Ons as Geloftevolk moet dus baie goed besin oor hierdie opdrag om SY VOLK te wees. 
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Hierdie Priesterdom in die Nuwe Koninkryk verwys na ‘n tipe Orde.  (Skyfie 8) 

Onder GKK-dagbestuur is die afgelope paar jaar verwys na verskillende tipe priester ordes, 

naamlik: 

• Die Orde van Melgisédek; 
• Die Levietiese Orde van die “Ou Testament” is soos die Bybelse vertaling 

ooreenkomstig die Tabernakel Orde; 

• Die Zadokorde in die tyd van Salomo. Die Quamrangeskrifte verwys hierna. 

Die seuns van Sadok is 'n familie van Judiëse priesters, afstammelinge van Sadok, die eerste 

hoëpriester in die tempel van Salomo. 

Die seuns van Sadok word drie maal in die Hebreeuse Bybel genoem as deel van die profesieë 

van die derde tempel in die laaste hoofstukke van die boek Esegiël.  

Al hierdie ordes verskil totaal van wat ons as die uitgesoekte Volk van Elohim tot onlangs 

binne die kerke onsself mee besiggehou het.  

Die kerke het ‘n eie orde en word genoem “Die Orde van die Kerk” 

Dus kan vier verskillende ordes onderskei word vir die Christen / Gelowige vandag. 

 

Maar na watter orde kyk ons in 1 Petrus 2:9? 

 

Oom Flip het telefonies vir my laat weet dat dit gaan oor die Melgisedek Orde waaroor ek 

moet praat vandag. 

 

 

Vandag kyk ons in diepte na: 

DIE MELGISÉDEK-ORDE, `N ORDE VAN LIEFDE  
 

 
Ek vergelyk ‘n baie kontroversiële siening van Dogter van Sion met ander benaderings van 

instansies wat vir my persoonlik vandag meer aanvaarbaar en gegrond is en dit kom voor asof 

al hierdie ordes ineengestrengel is. Deur baie eeue al het die Volk van Elohim probeer om na 

sondige afval, die Orde weer te probeer herstel. 

 

Die Levietiese orde was veral bedoel om die groot hoeveelheid Egiptenare wat saam met die 

Israeliete getrek het en maar gereeld die klaers was as hulle na die “vleispotte van Egipte 

verlang het.” 

Ons volk vandag is ook vol afvalligheid en daarom moet ons weet hoe om Orde te roep aan 

ons volksgenote. 

 



 

7 

 

(Die volgende inligting kom uit die Nuwe Openbaring Boeke, deur die 
Jakob Lorber stigting / die Dogter van Sion)  

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=141&page=25 

“Elke gelowige is deeglik in sy innerlike bewus daarvan dat ons nou aan die einde van tye 

leef. Die hele bose wêreldsituasie skreeu dit uit dat die verwoesting, soos destyds met Sodom 

en Gomorra, op hande is. Uit die Skrif is dit ook duidelik dat ons Heiland `n klein oorblyfsel 

sal beskerm in hierdie benouende tye. Hy noem hierdie oorblyfsel Sion of ook die Dogter van 

Sion.”   

“As ons aanvaar dat Hy ons sál beskerm (soos beskryf in Joël 2:32), is dit noodsaaklik dat 

ons ook moet weet hoe Hy ons sal beskerm. Al die antwoorde is wel in die Bybel, maar 

versteek, sodat slegs Sy kinders wat Hom waaragtig in die liefde sal soek, daarop sal afkom. 

Daarin lê die veiligheidsmeganisme vir Sy kinders opgesluit, naamlik dat die vyand, Satan se 

wêreldkinders, dit nie sal weet nie.” 

 

Annette van First Foundation Ministries, het die volgende inligting verkry 
vanaf die Hebrew Roots stigting: 

Ex.25:8-9 “Bou vir my ‘n Heiligdom dat Ek in hulle midde kan woon.” 

 “Sy begeerte om met hierdie onperfekte bruid van Hom saam te leef is so sterk dat Hy selfs 

bereid is dat hulle vir Hom ‘n plek bou sodat Hy naby hulle kan wees. Die kerngedagte is dat 

YAHWEH aan hulle instruksies gee vir die oprig van die Tabernakel.” 

“Die enkel doel van hierdie “Huis” wat Hy wil hê hulle moet bou, was om Sy groot liefde vir 

hulle en Sy begeerte om by hulle te woon, te demonstreer.   

 

Maar waaroor gaan die Levietiese Orde dan? 

Terug by die Jakob Lorber stigting: 
“Die regeringsorde wat in die woestyn aan Israel gegee is, waarmee hulle hulleself verder 

regeer het in Kanaän, was genoem die Levitiese orde. Dit was `n orde met YAHWEH Self as 

hoof, deur na die Hoëpriester, dan na die volk. Hierdie orde was `n afbeelding van die 

Hemelse (Exodus 25: 9 en 40) en het grootliks daarop gedui dat daar `n toekomstige ware of 

Hemelse Orde sou kom. So het die bloedoffers gewys op die Messias wat sou kom om ons 

volkome met Sy eie bloed te verlos. Ook was die wette wat gegee was, afbeeldings van die 

hemelse. Dus het elke wet `n fisiese en geestelike betekenis.  

“Hierdie nuwe geestelike orde, waarvan die Levitiese orde (of vleeslike orde) `n afbeelding 

is, heet die Melgisédek-Orde. Hierdie orde het eintlik reeds vroeër in die tyd van die 

stamvaders bestaan, maar weens die verharding van die volk se harte het hierdie orde tot niet 

gegaan.  
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Die naam van die orde verduidelik homself.       (Skyfie 9) 

Melgisédek bestaan uit twee frases, naamlik “Melek” wat koning beteken en "tsedek" 

wat Geregtigheid beteken. In Genésis 14 sien ons dat YAHWEH Self Melgisédek was, en in 

Salem (wat vrede beteken) gewoon het as `n Koning en dat die stamvaders Hom gereeld 

besoek het vir leiding.  

Ook sê die Skrif dat Hy `n priester was. Hierdie Melgisédek was dus `n Priester-Koning van 

die Allerhoogste (Hoogste El), Koning van Geregtigheid en Vrede.” 

 

“Hierin lê die sleutel van die toekomstige Melgisédek-orde vervat. Ons Verlosser, Yahshua, 

het aarde toe gekom in Sy eie vlees, sodat Hy die materie, die vlees, die sonde, kon oorwin. 

Daardeur het Hy vir ewig die Priester Melgisédek geword, oftewel Koning van Geregtigheid 

en Vrede (Hebreërs 5:6 en 10).”  

Volgens die skrywe van Dogter van Sion in hul Lorberboeke, staan geskryf: 

“Die Tabernakel in die Levitiese-orde maak dit vir ons duidelik. Die Tabernakel het uit drie 

afdelings bestaan, naamlik die voorportaal wat ons liggaam voorstel, die Heilige wat ons siel 

voorstel en die Allerheiligste wat ons gees voorstel.”  

 
Ek vergelyk weer met Annette van First Foundation Ministries en sy sê die volgende: 
“Elkeen van ons wat die kosbare lewe van die Messias in ons harte dra, is inderwaarheid ‘n 

klein Tabernakel wat YAHWEH se teenwoordigheid in situasies indra.” 

 
Terug by die Jakob Lorber stigting: 
“Jy word jou eie priester oor jou eie wese en pas die Geregtigheid op jouself toe.  

Die tyd bepaal jy self; jy kan veertig jaar neem, óf, jy kan direk na die berg Horeb (of 

Yahshua se liefdesleer) gaan. Dan kom jy by die grens van die ewige Kanaän aan, voorgestel 

deur die voorhangsel in die tabernakel.  Dit is die skeiding tussen die geestelike en die 

aardse.  
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Gaan jy deur jou eie voorhangsel heen tot in die binneste van die Allerheiligste (jou 

hart/gees), daar vind die wedergeboorte van die mens plaas en gaan jy simbolies oor die 

Jordaanrivier in die ewige Kanaän in.   

Dan is jy volkome een met Yahshua, en is Hy in jou en jy in Hom.  

Hy is dan jou Hoëpriester en Hy heers vanuit jou hart/gees (jou Allerheiligste) op aarde.  

Dit is hoe jy self `n Melgisédek-priester word.  

Dit staan ook bekend as die volkome hemelse huwelik.   

Nadat Yahshua met sy dood en opstanding vir ons die voorhangsel geskeur het  

(Matthéüs 27:51 en Hebreërs 10:20), en Hy Self as Melgisédek begin heers het, sowat 

tweeduisend jaar gelede, die weg oopgemaak vir elkeen van Sy getroue kinders om die 

hemelse huwelik met Hom te sluit en so die volkome wedergeboorte te bereik.”   

 
Annette van First Foundation Ministries sê die volgende: 
“Totdat hierdie bose impuls om nie naby hulle Elohim te kom, verdwyn het, sal daar ‘n 

Tabernakel (Tussenganger) nodig wees.” 

 

Die Jakob Lorber stigting noem dat: 
“Hierdie belofte staan bekend as die Nuwe Verbond en is nog steeds wetlik gegrond met 

Israel as die een party en YAHWEH as die ander kontrakterende party.”  

 

Christiaan voeg by:           (Skyfie 10) 

Het ons volk die reg om onsself as hierdie volk te beskou waarvan 1Petrus2:9 – 10 praat? 

Verlede jaar by die Volksvergadering was ek nie aangewys as deel van GKK nie, maar voor 

dit is ek deur Oom Johan Erasmus gevra om as administrateur op te tree vir hierdie 

Geloftehuis van Dawid, ‘n Huis wat julle gestig het, bloot vir die doel om die 

verwysingsraamwerk bymekaar te maak, om aan ons Volk oor te dra.   

Deur hierdie verwysingsraamwerk saam te stel en te integreer met mekaar, kan dit moontlik, 

volgens my, ook die profesieë in vervulling laat gaan. 

Daniël 9:24 – 27 wat handel oor die sewentig sewe talle en Openbaring 12 wat handel 
oor die die vrou en die draak wat haar vervolg, is die profesieë deur Michael Lombard 
reeds bespreek te Orania, met die 8ste Volksvergadering in 2016. 
 

 

Ek verwys nou na die Hemelse Teokratiese Verslag van die Teokrasie-komitee aan die 

Volksvergadering van die Geloftevolk, ‘n Hemelse Kontrak wat hierdie Huis reeds opgestel 

het met die Allerhoogste.   

(Hierdie kontrak is opgestel en geskryf 10 Oktober 2010 en goedgekeur by die 

Volksvergadering 2011) en het begin inwerking tree met die Eerste Volkskonsilie 2013.   

Ons is nou by die 6de Volkskonsilie 2018. 
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As ons kyk wat het gebeur by die Eerste Volkskonsilie kry ons die inligting uit die 
Lotkroniek, Opgestel deur Johan Erasmus: 
 

“In 2013 vanaf 26-28 Maart, was die 1ste Konsilie gehou by die Majuba feesterrein.  

Ons volk het reeds by ‘n kruispad gekom van voor 1994. Die skrif was reeds teen die muur. 

Vanaf 2009 het die opeenvolgende Volksvergaderings besluit dat die nakoming van die 

Gelofte van Bloedrivier ‘n Teokratiese bestel vereis en dat ‘n Teokratiese lewenswandel nou 

al nagestreef moet word.”  

 

“Vanaf 2013 implementeer die GKK die Teokratiese beginsels in alle verkiesings, asook in 

raadpleging van die HERE God d.m.v. lotsbeslissing, om die Wil van ons hemelse Vader te 

wete te kom in toepaslike sake. Na afloop van die Konsilie van Majuba raadpleeg lede van 

die GKK die HERE oor die plek en reëlings rondom die hou van die volgende byeenkoms 

wat in die tyd van die Oesfees plaas sou vind.”  

 

 
Christiaan voeg by: 
Hier is moontlik die bewys: “En soos dit gebeur het in die dae van Noag, só sal dit ook 

wees in die dae van die Seun van die Mens.” (Lukas 17:26) 
 

 
 

 

Net soos wat Elisa ‘n dubbelle deel ontvang het van Elia, so het ons in 2013 ook ‘n dubbele 

deel ontvang, as teken van die Nuwe Verbond.  

 

In die Lotkroniek lees ons ook dat:        (Skyfie 11) 
‘n Derde persoon wie se navorsing oor terugkeer van ons volk gemeld moet word om die 

Orde in ons Volkswees weer te herstel. 
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“In 2010 stel Ds. Gideon Grobler      

sy Proefskrif beskikbaar getiteld “Volkshervorming – “ ‘n Woordbegronde prosesbeskrywing 

vir die terugkeer van die Geloftevolk na JHWH.” Hierin maak hy melding van die gebruik 

van die lot in die terugkeer proses van ons volk tot die Allerhoogste.”  
 

http://www.dsgideon.co.za/wpcontent/uploads/2011/01/proefskrif.pdf 
 

 

Annette sê weer die volgende: 
“Die gooi van hierdie lot, het die skuldige nog ‘n kans gegee om wel die oordeel vry te 

spring.” 

 

Paulus stel dit ook duidelik in Hebreërs 8:6 – 11, in die Ou Afrikaanse Vertaling: 

             (Skyfie 12) 

Heb 8:6 “Maar nou het Hy 'n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is 

van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is.” 

Heb 8:7 “Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek 

word nie.” 

Heb 8:8 “Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek YAHWEH, dat Ek met die 

huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond (Melgisédek-orde) tot stand sal bring, 

Heb 8:9  nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle 

aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie (Levitiese-orde); want hulle het 

nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek YAHWEH.” 

Heb 8:10 “Want dit is die verbond (Melgisédek-orde) wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis 

van Israel, spreek YAHWEH: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart 

skrywe (volkome wedergeboorte); en Ek sal vir hulle 'n Elohim (Melgisédek) wees, en hulle 

sal vir My 'n volk (‘n volk van volkome wedergeborenes) wees.” 

Heb 8:11 “En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken 

YAHWEH nie; want almal (wedergeborenes) sal My ken, klein en groot onder hulle.  

(want Melgisédek heers vanuit elkeen van hulle se harte).” 
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Annette van First Foundation Ministries sê die volgende: 
“Net soos wat Moses nie die Tabernakel ontwerp het nie, so ook kan die Plan van die 

Tabernakel nie deur mense vernietig word nie.   

Die aardse Tabernakel is afgebreek en die Tempel wat deur Salomo gebou is, het ook 

vergaan, maar YAHWEH se plan met die Tabernakel sal vir ewig bly staan.” 

 

Die Jakob Lorber stigting noem nou weer: 
“Omdat Yahshua die Hoëpriester Melgisédek Self is, sal die Orde dus die uitoefening van Sy 

leer van Liefde wat Hy vir ons op aarde kom leer het, behels. Daarin lê die sleutel van die 

volkome wedergeboorte verborge.”  

“So `n wedergebore persoon sal in staat wees om terselfdertyd op aarde en in die hemel te 

wees, want sy vleeslike liggaam is nou verheerlik. Hy sal ook alomteenwoordig wees, sal oor 

al die kragte van die Gees beskik, maar sal so sag, liefdevol en nederig wees, dat niemand 

hom sal herken as wedergeborene nie.”  

 

“Die verwronge natuur, besoedel deur langdurige sataniese invloed, sal weer binne die 

oorspronklike orde gebring word, deurdat alle natuurgeeste ondergeskik aan hierdie 

Melgisédek-orde sal wees.”  

 

Annette gaan voort deur te sê:       (Skyfie 13) 

 Op.1:8 Ek is die begin en die einde (Alef en die Tav)! 

“Alles het met Hom begin en sal met Hom eindig. Die skeppingsverhaal begin in ‘n tuin en 

eindig in ‘n tuin en tussenin lê die Tabernakel.”  

 

Met ander Woorde: 

“Die Tabernakel was nie die lokale aanbiddingssentrum soos ons dit ken nie.  

Dit was nie ‘n kerk, sinagoge of Tempel nie!   

Hy wou hulle juis losmaak van alle mens ge-orienteërde bedrywe wat hulle in die afgodstempels 

van Egipte aangeleer het.” 

 

Die Tabernakel gaan nie oor wat mense doen nie, maar oor wie YAHWEH is! 

“Wees stil en weet Ek is YAHWEH” 

Ps.46:11 
 

“Bou vir My ‘n ‘Heiligdom’(sanctuary), 

Sodat Ek by hulle kan woon.” 

Ex.25:8 
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`n Wedergebore Volk wat lewe   
(Soos beskryf deur die Jakob Lorber stigting) 

 “Alhoewel direkte Skrif oor die wedergeboorte aan die einde van die tyd nie direk voorkom 

in die Bybel nie, is dit wel in verhulde (of verskuilde) vorm aan ons deurgegee.  

Ons sal onsself net moet instel om ook die geestelike inhoud van die Skrif waar te neem.  

So het elke vleeslike opdrag en wet in die Skrif ook `n geestelike inhoud.  

Elohim is Gees, daarom is Sy Woord eerstens Gees en daarna vlees.   

Die vlees is altyd net `n afbeelding van die Gees, alhoewel ook geldig.” 

“Laat ons dan nou die Verbond wat YAHWEH met Abraham gesluit het, geestelik beskou, 

want ons weet nou dat die ewige Kanaän waarheen ons gaan, die Koninkryk van die Hemele 

is, of anders gestel, die wedergeboorte.   

Daarom moet hierdie heiligmakende Verbond met Abraham ook geestelik beskou word.” 
 

http://www.nuweopenbaring.co.za/lorber.php?action=show&id=141&page=26 

  

 

Die verbond met Abraham is as volg: (Soos beskryf in Gen 17:1 – 10)  (Skyfie 14) 

 

“Hier word Abraham en sy saad, dus ek en jy as sy nageslag op vleeslike vlak, versoek om 

geestelik “rassuiwer” te wandel, dus om onsself heilig te hou in die gees.  

Die geestelike saad in ons, is die Goddelike Gees wat in ons geplaas is.  

Die Verbond word dus op geestelike vlak met hierdie Gees in ons, oftewel die Goddelike in 

ons gesluit.”  

“Dit is dus `n opdrag om onsself heeltemal af te sonder of apart te hou van die vleeslike, 

oftewel die wêreldse dinge af en om ons slegs besig te hou met die geestelike dinge.  

As ons dit doen, is ons besig met heiligmaking in onsself en word die hemelse Kanaän ons 

deel vir ewig.   

Die besnydenis in die vlees verwys tog duidelik die besnydenis van die gees in die hart. 

Hierdie Verbond met Abraham en sy saad is `n ewige Verbond en is geldig vir `n duisend 

geslagte (Volgens Psalm 105:8)!” 

 
Die Jakob Lorber stigting gaan voort: 
“Verder gaan hierdie eenwording op `n spesifieke geografiese gebied op aarde plaasvind en 

alle voornemende wedergeborenes sal hulleself daar moet aansluit om die wedergeboorte te 

kry.   

Om hierdie volkie se geografiese posisie aan die eindtyd vas te stel, moet ons na  

Jesaja 18 en Sefanja 3 gaan kyk.” 

“Kush is Etiopië en die profeet Jesaja wat in die Noorde in Israel was, het “oorkant” as Suid 

gesien, dus `n land Suid van die groot riviere van midde-Afrika. Watter gelowige volk, gehate 

en verdrukte volk met `n ligte vel anders as hierdie Boerevolk van ons word hier beskryf? Dan 

gaan die profeet Jesaja verder en bevestig dat hierdie volk, die Boerevolk aan die einde van 

die tyd sal wees by die Berg van Sion, die plek waar die wedergeboorte sal plaasvind.”  
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“Ook sien ons dieselfde in Sefanja 3, naamlik dat hierdie beproefde en behoeftige volk, die 

Dogter van Sion, wat Suid van die riviere van Etiopië woon, aan die einde van die dae `n 

bydrae vir YAHWEH sal bring.  

Wat anders kan ons die Skepper bring as ons rein harte, sodat hy ons die volle wedergeboorte 

kan skenk?  

Dan erf ons die aarde van Kanaän, die ewige Koninkryk van die Hemel!” 

Die Jakob Lorber stigting gaan voort deur te sê: 

“Wat by die wêreld verag word, is geliefd by Elohim. Sy hand het Hy nooit van Sy ou volkie 

hier aan die Suidpunt van Afrika gelig nie.  

`n Pragtige bevestiging van waar die wederkoms sal plaasvind, vind ons in die boek 

van Henog 77:1. 

77:1 “DIE eerste kwartier word die Ooste genoem, omdat dit eerste is: en die tweede, die 

Suide, want die Hoogste El (Elohim) sal daar neerdaal, ja, daar in `n besonder spesiale sin 

sal Hy wat vir ewig geseën is vir ewig neerdaal.” 

Hierdie neerdaling vind plaas aan die einde van die tyd, dit is nou, en dan word die ewige 

Melgisédek-orde opgerig met die Boerevolk in Suid-Afrika en ook met elkeen wat van oor die 

wêreld heen hierheen sal kom.” 

 

Die vraag is nou: 

 

Hoe word die Melgisedek Orde geimplimenteer as ‘n Ewige Koninkryk in 
die toekomstige wêreld? 

Die Jakob Lorber stigting sê die volgende: 
“Die verbondsbelofte van 'n ewige land Kanaän word verseël met hemelhoë mure wat land 

Kanaän omring om dit te beskerm teen die vuur uit die hemel.  

Die ewige eedbeloftes van Elohim aan Abraham word ten volle in die hemel en op aarde 

vervul. Gen 12:2; 18:18; 15:5,6; Gal 3:8,16; Efe 2:11-14.  

 

 

Die Lam, Koning Yahshua of Hebreeus Messias, en Elohim die Vader versmelt in een 

Almagtige God en so word die belofte van die ewige koningskap aan Dawid vervul.  

Die koninkryk in die hemel en die Christus Koninkryk op aarde versmelt in een ewige 

Koninkryk van Elohim op die nuut geformeerde planeet Aarde.  

Openbaring hoofstukke 21 en 22 beskryf nie net die Christus Ryk nie, maar ook die 

toekomstige ewige Koninkryk van Elohim. 

Dit is die tabernakel van Elohim wat uit die hemel neerdaal en in Jerusalem op aarde 

gevestig word.” 

Mig 4:1 “EN aan die einde van die dae sal die berg van die Huis van YAHWEH vasstaan 

op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal na hom 

toestroom.” 
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Christiaan voeg by: 
Dit het tyd geword dat ons innerlik na ons hart sal draai en die waarheid innerlik gaan soek, 

want dit is waar die Koninkryk van Elohim is, naamlik in ons hart.  

LUKAS 17:20: “EN toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van Elohim 

sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê:  

Die koninkryk van ELOHIM kom nie met sigbare tekens nie.” 

Vers 21: “En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van ELOHIM 

is binne-in julle.” 

 
Terug by die Jakob Lorber stigting: 
“Hierdie Koninkryk is die innerlike oersentrum van jou siel, want jou siel is in jou bloed, en 

die hart is die spil van die bloedsomloop.   

Moet dus nie uiterlik soek na die Koninkryk en met vrae na mense toe gaan nie, gaan in jou 

eie hart in.  

Want diep binne hierdie oersentrum lê die Goddelike Gees wat jy ontvang het as nasaat van 

Adam, in wie Elohim Sy Asem van die Lewe geblaas het.” (Maleagi 2:15).” 

“Hierdie Geesvonk van LIEFDE is in elkeen van ons, maar in die meeste gevalle is hierdie 

LIEFDESGEES dormant en `n mens kan sê, aan die slaap.”  
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Ek sluit af. 

Dis belangrik om die werk van Dr NA Burger (wat die Israelietgroeperinge in Newcastele 

gestig en gedryf het) in sy boek: “Rigters onder die Suiderkruis” te gaan bestudeer. 

Op bladsy 334 beskryf hy die toepassing van Safanja 3:11 naamlik dat daar opgetree sal word 

teen diegene wat oormatig jubel.  Die ranke van Jesaja 18 moet nog afgesny word. 

Oom Siener van Rensburg, ons Boereprofeet het ook gepraat van loutering van die volk asook 

verkeie sifprosesse waardeur die volk sal moet gaan. 

 

Burger gaan voort op bladsy 337: 
“Dit is duidelik dat die toekomstige gebeure wat tot die herstel van die Boerestaat sal lei, sy 

oorsprong sal vind in die herstel van die volk se verhouding met sy ELOHIM, dit wil sê, dat 

hy sy Verbond, soos by Golgal, met Yahweh sal hernu.” 

Hoe aktueel is hierdie 70-jaar oue profesie nie vandag nie? 

 

Burger waarsku dan ook: 
“Die herstel van ‘n eie staat moet nie as doelwit nommer een gesien word nie. 

Die hoofsaak bly ons geestelike verlossing wat met die spoedige verwagte koms van Yahweh 

voltrek sal word. 

Dit sal saamval met die herstel van Israel as totaliteit:” 

 

Hy verwys na Sefanja 3:20 IN die tyd sal Ek julle aanbring, ja in die tyd wanneer Ek julle 

versamel.  Hy vergelyk dit ook met Miga 4:5 – 14 wat gaan oor die Belofte van heil en seën 

in die Messiaanse tyd. 

Hierdie geringe oorblyfsel aan die suidpunt van Afrika, anderkant die riviere van kus, moet 

huleself dus vooberei om die volkere wat hierheen trek te kan oplei. 

 

Miga 4:10 waarsku ons:  

“Krimp inmekaar soos een wat baar” en maak gereed.  

Ons volk is nie die enigste volk om die Dogter van Sion te wees nie, maar ons sal vining moet 

leer om ‘n ware voorbeeld te stel. 
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As waarskuwing wat Petrus ook aangehaal het in 1 Petrus 4:12 wat sê: 

“Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle 

beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie.”  

WEES DUS VOORBEREID!!! 

 

1 Petrus 1 vanaf vers 13 lys die vermaninge van ons as volk tot 
heiligmaking. 
2 Petrus 2 waarsku oor die valse profete tussen die volk en 2 Petrus 2:9 en 
10 herinner dat Elohim die saliges uit die versoekings sal lei en die  
lasteraars en wetsoortreders te straf. 

Hierdie nuwe orde sal meebring dat elkeen self sal weet hoe om in verhouding met HOM te 

leef, dat mens NIKS sal doen sonder dat die een party dit nie met die ander party sal deel …. 

En wil deel nie, net soos huweliksmaats alles met mekaar wil deel. 

 

 

Baruch Haba B’Shem Adonai!                    (Skyfie 15) 
Geseënd is Hy wat kom in die Naam van YAHWEH. 

 

Net soos Dawid in die NAAM van YAHWEH gekom het toe hy Goliat verslaan het as 

dienskneg tot die Allerhoogste.  (1 Sam 17:45) 
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As afsluiting van my gesprek tot 1 Petrus 2:9, lees ek vir julle die Groet en seënwens 
(Volgens Openbaring 1:3 – 6) 
“Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin 

geskrywe is, want die tyd is naby.   

Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat 

voor sy troon is, en van Yahshua Messiah, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode 

en die Owerste oor die konings van die aarde!  

Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak 

het konings en priesters vir sy Elohim en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in 

alle ewigheid!”  

Amein 


