2018 Volksvergadering Referaat:
Rigters 2:2d “Wat het julle nou gedoen?”
29 September 2018
Geagte Volksgenote,
Die tema van hierdie volksvergadering moet ook as referaat dien. Soos baie
volksgenote nou al weet is elke referaat en spreker die produk van raadpleging.
Met raadpleging word bedoel dat die GKK in gebed tot God Drie Enig nader en
volgens Speuke 16:33 ons hemelse Vader se Wil te wete kom.
Spreuke 16:33 In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing
daarvan kom van die HERE.
Elke volksvergadering se sakelys word hiervolgens saamstel en belê waar en
wanneer dit Vader JHWH [die HERE] behaag, soos opgeteken in Deut.16:16
Deut.16:16 Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig
van die HERE jou God verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die
fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die
huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die
HERE verskyn nie;
Dit is vandag die 5de dag van die Huttefees en voldoen hierdie byeenkoms aan
ons hemelse Vader se voorskrif soos opgeteken in Deut.16:16.
Hierdie byeenkoms is na die beste van ons kennis in terme van die Bybel,
legitiem.
Ons is derhalwe hier bymekaar deur die werking van die Heilige Gees.
Mat.18:20 Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in
hul midde.
Die Tema: Wat het julle nou gedoen?
Rig.2:1-4
:1 Toe trek die Engel van die HERE
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;
:2 maar julle mag geen verbond
met die inwoners van hierdie land
maak nie; hulle altare moet julle

omgooi. Maar julle het nie na My
stem geluister nie. Wat het julle
nou gedoen?
:3 So sê Ek dan ook: Ek sal hulle
nie voor julle uit verdrywe nie,
sodat hulle vyande vir julle sal
wees, en hulle gode ‘n strik vir
julle.
:4 En terwyl die Engel van die
HERE met hierdie woorde al die
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kinders van Israel toespreek, het
die volk hulle stem verhef en

geween;

Die rede waarom die Engel van JaHWeH [die HERE] vir Israel gevra het: Wat
het julle nou gedoen?, is omdat Israel nie volgens die Wet die land in besit
geneem het nie.
Die wette wat hulle volgens die Engel moes volg, is opgeteken in:
Deut.7:1-5
:1 As die HERE jou God jou
inbring in die land waarheen
jy gaan om dit in besit te
neem, en Hy baie nasies voor
jou uit verjaag: die Hetiete,
Girgasiete, Amoriete,
Kanaäniete, Feresiete,
Hewiete en Jebusiete, sewe
nasies, meer en magtiger as
jy;
:2 en die HERE jou God
hulle aan jou oorgee, dat jy
hulle verslaan, dan moet jy
hulle geheel en al met die
banvloek tref; jy mag geen
verbond met hulle maak en
hulle nie genadig wees nie.

:3 Jy mag jou ook nie met
hulle verswaer nie—jy mag
jou dogter nie gee aan sy
seun, en sy dogter nie neem
vir jou seun nie;
:4 want hy sal jou seun van
My afvallig maak, sodat
hulle ander gode dien en
die toorn van die HERE
teen julle ontvlam en Hy
jou gou verdelg.
:5 Maar julle moet met
hulle so doen: hulle altare
moet julle omgooi en hulle
klippilare verbrysel en hulle
heilige boomstamme
omkap en hulle gesnede
beelde met vuur verbrand.

Hieruit is dit duidelik dat Israel die heidense nasies met die banvloek moes tref
waardeur verbondsluiting, ondertrouery en afgodery uitgeskakel word.
Volgens Rigters 1 het die stamme van Israeliete nie die inwoners van die land
verdryf nie, maar hulle dienspligtig gemaak:
Rig.1:21,28-30
1:21 En die kinders van
Benjamin het die Jebusiete,
die inwoners van Jerusalem,
nie verdrywe nie, sodat die
Jebusiete saam met die
kinders van Benjamin in
Jerusalem woon tot vandag
toe. 1:28 Maar toe Israel
sterk word, het hy die
Kanaäniete dienspligtig
gemaak; hy het hulle egter
nie heeltemal verdrywe

nie. 1:29 En Efraim het die
Kanaäniete, die inwoners
van Geser, nie verdrywe
nie; sodat die Kanaäniete
in sy midde in Geser bly
woon het. 1:30 Sébulon het
die inwoners van Kitron en
die inwoners van Náhalol nie
verdrywe nie; sodat die
Kanaäniete in sy midde bly
woon het; maar hulle het
dienspligtig geword.
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Elke stam het hul skuldig gemaak aan ongehoorsaamheid aan die wet soos
opgeteken in Deut.7:1-5.
Toe het die Engel die straf daarvoor in werking gestel soos opgeteken in
Deut.28. Die Engel tree dus streng volgens die bepalings van die wet op.
Deut.28:1, 7, 13-15, 43-44, 64-65
:1 As jy dan goed luister na die
stem van die HERE jou God om
sorgvuldig te hou al sy gebooie wat
ek jou vandag beveel, dan sal die
HERE jou God jou die hoogste
stel bo al die nasies van die
aarde. :7 Die HERE sal maak dat
jou vyande wat teen jou opstaan,
voor jou verslaan word.... :13 En
die HERE sal jou die kop en nie
die stert maak nie, ... :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. Deut.28:15
Maar as jy nie luister na die stem
van die HERE jou God, 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.
:43 Die vreemdeling wat by jou
is, sal hoër en hoër oor jou
opklim; en jy sal laer en laer
afsak. :44 ... hy sal die kop en jy
die stert wees. :64 En die HERE
sal jou verstrooi onder al die
volke, van die een einde van die
aarde tot by die ander einde van
die aarde; en daar sal jy ander
gode, hout en klip, dien, .... :65
En onder dié nasies sal jy geen rus
hê nie, en vir jou voetsool sal daar
geen rusplek wees nie; ... :66 En
jou lewe sal voor jou aan ‘n
draad hang, en jy sal nag en dag
skrik en van jou lewe nie seker
wees nie.

Die gevolge wat die volk se dade sal inhou, is duidelik. As die volk die wette
nakom sal dit met die volk goed gaan en as die volk die wette verbreek sal
dit met die volk sleg gaan.
Mens kan dus vasstel of jou volk Vader JHWH se seën of vloek ontvang. Dit
is natuurlik as jou volk die Bybel aanvaar as hul Riglyn.
Israel het nie die Wet as Riglyn toegepas nie en sodoende die nasies wat
gruwels bedryf dienspligtig gemaak, wat tot eiesinnige wette gelei het.
Hulle het nie die gruwelike afgodery vernietig nie en daardeur die Eerste
Gebod van die Wet verbreek en Vader JaHWeH se drumpel gelyk gemaak
met die van die afgode.
Verder het ondertrouery plaasgevind wat ‘n bastergeslag voortgebring het.
Volgens Deut.23:2 mag ‘n baster nooit in die vergadering van Vader JHWH
kom nie.
Nou kan mens verstaan waarom die Engel van JaHWeH vir die volk gevra
het: “Wat het julle nou gedoen?”
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Nou kan mens die straf verstaan: “Ek sal hulle nie voor julle uit
verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode ‘n
strik vir julle.”

Verstrooiing en Volksplanting
Toe ons voorsate vanuit Europa hierheen gevlug en verhuis het, het dit
verband gehou met die vervulling van die profesie m.b.t. die wêreldwye
verstrooiing van Israel soos hierbo aangehaal:
Deut.28:64 En die HERE
sal jou verstrooi onder al
die volke, van die een einde
van die aarde tot by die

ander einde van die aarde;
en daar sal jy ander gode,
hout en klip, dien, wat jy en
jou vaders nie geken het nie.

Hiervolgens is Israel ook na Suid-Afrika verstrooi.
Dit sluit aan by Jan van Riebeeck se koms na die Kaap. Toe Van Riebeeck in
1652 voet aan wal gesit het, het hy sy Bybel saamgebring.
Hy het geïdentifiseer met die geskiedenis en geloof van Israel. So het sy
vaders gedoen, en hul vaders en so meer. Dit was deel van sy
volksgeskiedenis.
Hy het nogal gebid dat die “ware gereformeerde Christelijke Leere“ aan die
“wilde brutale menchen” verkondig moes word.
Hierdie wilde brutale menchen wat voorvadergeeste aanbid het en beelde
van hout en klip gemaak het.
Hy het vergeet dat hulle volgens Deut.18:9-14 nie in jou midde mag wees
nie.
Dat jy nie met hulle mag ondertrou nie, en geen verbond met hulle mag sluit
nie.
Hy het dieselfde fout as die 12 stamme gemaak toe hulle die Beloofde Land
ontvang het.
Hy het hulle dienspligtig gemaak. Gemaksug en goedkoop arbeid het sy tol
geëis.
Vader JaHWeH het hulle eerste twee jaar so voorspoedig gemaak, dat hulle
hul en hul nageslag aan die sogenaamde Van Riebeeck Gelofte[i] gebind het
om daardeur erkenning aan die HERE te gee vir die voorspoedige
vestigingsjare.

Die Gelofte van Jan van Riebeeck en mede settelaars, 6 April 1654 Waar
dit vandag die tweede verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die HERE
gelei, met die skepe Drommedaris, Reyger en De Goede Hoop hier ter plaatse
behoue aangeland het om hierdie vesting en kolonie na die bevel van ons
here en meesters te bou en te bestendig, en opgelet dat God die HERE alle
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sake tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop
en laat slaag het, daarom het ons besluit, en ook vir die eerste keer begin
om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te vier en vir
altyd tot ‘n vasblywende dank- en biddag in te stel, sodat daarby die
weldade van die HERE wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit
vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en
herinnering gehou sal word.
Hulle het beloof om elke jaar 6 April as dank- en biddag tot eer van God
deur te bring, maar na drie jaar dit onderbreek en na 5 jaar die herdenking
versaak.
Nou kan die Engel van JHWH ons die vraag afvra. Wat het julle nou
gedoen?
Want Hy het ons vyande vir twee jaar voor ons uit gedryf, waarvoor ons
Hom geëer het, maar nou het ons die eer wat Hom toekom van Hom
weerhou.
Ons beroof Hom beroof al vanaf 1660 van die eer wat Hom toekom! Wat
doen julle nou al vir 358 jaar?
So sê die Engel van JHWH dan ook vir Van Riebeeck en sy geselskap: Ek sal
hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal
wees, en hulle gode ‘n strik vir julle.
Saam met hierdie straf het die verwoesting van die werke van hulle
hande ingetree, soos opgeteken in Deut.23:21-23 en Pred.5:3-5.
Dit bepaal dat jy nougeset jou gelofte moet nakom, anders sal Vader
JHWH dit van jou eis en dit sal sonde in jou word en Hy sal die werke van
jou hande verwoes.
Die verdere verloop van die geskiedenis aan die Kaap is wel bekend.
Daar was nie weer ‘n herhaling van die vreedsame verstigingsjare nie,
maar onstuimigheid en ontevredenheid binne regerings-verband en
moeilikheid met die inboorlinge wat moorde en strooptogte uitgevoer het wat
tot verskeie oorloë aanleiding gegee het.
Uiteindelik het Brittanje die Kaap verower en het die Groot Trek daarop
gevolg.

Die Gelofte van Blodrivier het dieselfde pad geloop. Hulle het volgens die
koerant van 14 Juny 1839 die volgende Gelofte afgelê:
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Jammerlik is hierdie oorspronklike weergawe nie onder die volk bekend
gemaak nie, maar dit wat Sarel Cilliers 30 jaar later op sy sterfbed kon
onthou. Sy weergawe is aangepas tot dit wat tans aan ons volk bekend is.
Die Huis is nooit gestig nie, en kan nie die bou van die sogenaamde
Geloftekerkie wees nie, wat 20 jaar later verhuur en later verkoop en byna
gesloop is. As die kerkie die vervulling van die Gelofte was, sou hulle dit
nie verkoop het nie. [Sien die studie: Die vervulling van die 1838 Gelofte.
www.volksvergadering.co.za .....
Andries Pretorius het 7 dae na die Slag van Bloedrivier, in sy verslag aan
die Volksraad, byna dieselfde weergawe as die oorspronklike weergawe
opgeteken, wat daardeur statutêre verantwoordelikheid geword het [ Sien:
Die outentieke weergawe van die Bloedrivier Gelofte (1838)
[www.volksvergadering.co.za / Geloftes.].
Hulle het egter as volk nie die Gelofte nagekom nie.
Hierop kon die Engel weer die vraag vra: Wat het julle nou gedoen?
Daarna is ons nie meer teen Britse- en inboorling vyandigheid, beskerm
nie.
Daarna het die Britte die Republiek Natal geannekseer. Sodoende het die
Engel van JHWH volgens Sy wet die werke van hul hande verwoes.
Daarna het hulle Transvaal en Vrystaat toe getrek, maar Vader se toorn nie
ontsnap nie.
Transvaal is in 1877 geannekseer en die Vrystaat is aan Britse Susereiniteit
onderwerp.
Pres Paul Kruger het besef dat die rede vir die annaksasies die nalatige
onderhouding van die Blodrivier Gelofte was.
Hy het dit na 40 jaar se nalatigheid in ere herstel op 16 Des.1879 te
Wonderfontein en daarna op 16 Des.1880 te Paardekraal, waar die
Paardekraal Gelofte op 13 Des.1880 ontstaan het.
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Hulle het beloof om die Bloedrivier Gelofte jaarliks te Paardekraal
te herdenk sou die HERE hul hul land terug gee.
Op 16 Des. 1880 breek die Eerste Vryheidsoorlog uit en elf weke later word
Brittanje oortuigend verslaan met die hulp van die HERE [JHWH] en kry
hulle hul land terug.
Getrou aan hul Gelofte onderhou hulle toe vir 3 jaar die jaarlikse
Volksherdenking te Paardekraal, maar verander dit vanaf 1884 na ‘n 5
jaarlikse Volksherdenking te Paardekraal.
Nou tree die vraag van die Engel weer in: Wat het julle nou gedoen?
Jy verander nie aan ‘n Gelofte nie!
Deut.23:23 Wat oor jou
lippe gaan, moet jy hou en
doen soos jy aan die HERE
jou God vrywillig beloof het—
wat jy met jou mond
gespreek het. :21 As jy aan

die HERE jou God ‘n gelofte
doen, moet jy nie versuim
om dit te betaal nie; want
die HERE jou God sal dit
sekerlik van jou eis, en dit
sal sonde in jou word.

Daarmee het die tersaaklike wetlike bepalings ingetree is die werke van hulle
hande verwoes met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog,
waartydens ons volk uitwissing in die gesig gestaar het en noodgedwonge die
Vredesverdrag van Vereeniging moes onderteken.
Vir die vierde maal het Brittanje ons soewereiniteit vertrap. En weerklink
die woorde van die Engel van JHWH in ons ore – Ek sal hulle nie voor julle
uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode ‘n
strik vir julle.
Sedertdien het ons nog nie die Gelofte van Paardekraal herdenk nie.
Trouens, ons volk weet nie eers van die bestaan daarvan nie, en sommige
van die wat daarvan weet beskou dit as ‘n legende.
Weereens weerklink die vraag van die Engel: Wat is julle besig om te
doen?
Waarop die straf volg: Ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat
hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode ‘n strik vir julle.
Ons het in terme van die Vrede van Vereniging die herstel van die
Republieke van Transvaal en die Vrystaat van die hand gewys en ‘n Unie
onder ‘n Britse model verkies.
Ons het gerebeleer teen die Britse gesag en die rebellie verloor.
Ons het die Unie in ‘n Republiek verander en die Republiek in 1994
verruil vir ‘n multikulturele en multigodsdienstige Nuwe Suid Afrika
onder leiding van nuwerwetse Retief’s en Dingaan’s en die afgodiese strik
groter en sterker gemaak tot ons eie ondergang.
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Hierdie godsdienstige strik het nou al gevorder tot die mate dat ons deur
hierdie afgodedienaars regeer word en hulle Nkosi voorvadergees lied uit
vole bors sing tydens veral Rugbywedstryde en ons kinders na hul skole
toe stuur waar hulle geleer word om hierdie gestorwe voorvaders te
besing, asof hulle ons hemelse Vader besing.
Dit is om van te ween soos by Bogim.
Ons kinders word sodoende van ons vervreem soos opgeteken is in die
wet:
Deut.28:32 Jou seuns en
jou dogters word aan ‘n
ander volk gegee, terwyl jou

oë dit sien en die hele dag na
hulle smag sonder dat jy
daar iets aan kan doen.

Weer veerklink die stam van die Engel van JaHWeH in ons ore: Wat het
julle nou gedoen.
Een ding moet ons besef, en dit is dat, wat ons ookal doen, ons nie die
tersaaklike wette ken en derhalwe in berekening bring nie.
Dit maak dat ons nou al vir meer as 120 jaar dwaal soos verlore skape in ‘n
wildernis.
Dit is nou die tyd dat ons selfondersoek moet instel en die oorsaak van
ons ellendige toestand moet soek en ons daarvan bekeer.
Dit is nou die tyd dat ons onsself moet vra. Wat is ons besig om te doen,
want wat ons ookal doen, sit om in straf, omdat ons nie die wette ken
en doen nie.
Wat gaan ons hieraan doen?
Wat gaan ons doen sodat Vader JHWH ons vyande voor ons uit sal
verdelg wanneer ons die Grond wat Hy aan ons Vaders gegee het, in besit
gaan neem?
Wat gaan ons doen om die Gelofte van Bloedrivier se Huis ter stigting te
bring waar en wanneer dit Hom behaag?
Wat gaan ons doen om Transvaal en Vrystaat weer te verdien? Hy het dit
in terme van die Paardekraal Gelofte aan ons gegee, maar weens ons
nalatigheid van ons weggeneem.
Wat gaan ons doen om die strafgerig weens gelofteverbreking te ontkom.
Volksgenote. Die antwoord is voor die hand liggend. Onderhou die wette.
Betaal jou geloftes.
Dan tree die seëninge in werking.
Dit staan vas:
Rig.2:1 ..... Ek sal My verbond met julle in ewigheid nie verbreek
nie;
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Dit is nie al nie:
Moses het Israel ook beveel om die Wet elke sewende jaar aan die
volk voor te lees tydens die weeklange Huttefees – Deut.31:9-13.
Dit is nou die tyd van die Huttefees.
Ek hou hierdie wette aan u voor om dit ter harte te neem en dit te
doen sodat Vader JHWH die geleendheid kan kry om Sy seën oor
ons uit te stort.
Laat ons aan Hom ons offerande bring soos opgeteken in Sef.3:10, wat
verwys na Sy verstrooide gemeente hier duskant die riviere van Kus
Sef.3:10 Oorkant die riviere
van Kus vandaan sal my
aanbidders, my verstrooide

gemeente, my offerande
bring.

En hier duskant die riviere van Kus sal ons as Sy aanbidders, Sy
verstrooide gemeente, ons offers - ons dankoffers en ons lofoffers aan ons
God toebring.
Ons is deel van die volk wat oor die hele wêreld,
ja!
Hier duskant die riviere van Kus, verstrooi is weens nalatige
wetsonderhouding –
Deut.28:64 En die HERE
sal jou verstrooi onder al
die volke, van die een einde
van die aarde tot by die

ander einde van die aarde;
en daar sal jy ander gode,
hout en klip, dien, wat jy en
jou vaders nie geken het nie.

Jode
Baie van u sal seker dink dat die gemeente oorkant die riviere van Kus en
die wêreldwye verstrooiing op die Jode betrekking het.
Dit is een van die grootste dogams van alle tye.
Die Jode is volgens Hand.26:6-7 nie deel van die 12 stamme nie!
Hand. 26:6-7
:6 En nou staan ek tereg oor
die hoop op die belofte wat
aan die vaders deur God
gedoen is, :7 waartoe ons
twaalf stamme wat God

aanhoudend dag en nag
dien, hoop om te kom; oor
hierdie hoop, koning
Agríppa, word ek deur die
Jode beskuldig.
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As die Jode deel van die 12 stamme was, sou Paulus nie hierdie getuienis
gelewer het nie.
Verder lewer sekere Jode teen hulself getuienis dat hulle nie deel is van die
12 stamme nie, aangesien hulle getuig dat hulle nie slawediens verrig het
nie. Dus nie deel van die Exodus was nie.
Joh.8:33
:33 Hulle antwoord Hom:
Ons is die geslag van
Abraham en het nog nooit
vir iemand slawediens

verrig nie; hoe sê U dan:
Julle sal vry word?

Omdat hulle nie slawediens verrig het nie, is hulle nie deel van die 12
stamme van Israeliete nie, maar het voor gegee om dit te wees.
Hulle was Edomiete [Nageslag van Esau] wat die Judese geloof aangeneem
het.
Hulle was daarop uit om JaHHoWShuAh te vermoor en JaHHoWShuAh
maak hul ware herkoms bekend, nl. dat hulle die nageslag van die Duiwel
[Satan] is, wat ‘n mensemoordenaar was [Kain/Abel] en die vader is van die
leuen, wat in die Paradys sy oorsprong het.
Gen 3:15 En Ek sal
vyandskap stel tussen jou en
die vrou, en tussen jou saad

en haar saad. Hy sal jou die
kop vermorsel, en jy sal hom
in die hakskeen byt.

Joh.8:37, 44
:37 Ek weet dat julle die
geslag van Abraham is; maar
julle probeer om My om die
lewe te bring, omdat my
woord geen ingang in julle
vind nie. :44 Julle het die
duiwel as vader, en die
begeertes van julle vader wil
julle doen. Hy was ‘n

mensemoordenaar van die
begin af en staan nie in die
waarheid nie, omdat daar in
hom geen waarheid is nie.
Wanneer hy leuentaal praat,
praat hy uit sy eie, omdat hy
‘n leuenaar is en die vader
daarvan.

Verder gee die Jode voor om die stam van Juda te wees, maar dat hulle
volgens die Openbaring brief dit nie is nie, maar dat hulle in werklikheid die
sinagoge van die Satan is:
Op.2:9 Ek ken jou werke en
verdrukking en armoede
maar jy is ryk en die
lastering van die wat sê dat
hulle Jode is en dit nie is

nie, maar ‘n sinagoge van
die Satan.
Op.3:9 Kyk, Ek gee jou uit
die sinagoge van die Satan,
van die wat sê dat hulle
Jode is en dit nie is nie,
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maar lieg Ek sal maak dat
hulle kom en voor jou voete

neerbuig en erken dat Ek jou
liefgehad het.

Die Jode gee nie net voor om Juda te wees nie, maar die hele Israel,
terwyl hulle hoogstens deel geword het van die stam van Juda in die dae
van die Makkabeërs, toe hulle Judeëse proseliete geword het [ii].
Jammerlik word die nodige onderskeid tussen Judeër en Edomitiese
proseliet nie deurgans in die vertaling van die Bybel gemaak nie.
Beide onderskeibare groepe word met die begrip Jood vertaal.
Paulus het dit geweet vanwaar sy getuienis in Hand.26.
Ek het heelwat antike geskrifte wat hiervan getuig aangeheg as eindnota
indien iemand belang sou stel.
Ons kan vandag met reg die vraag aan onsself afvra:
Wat het ons nou gedoen?
Wat het ons gedoen toe ons verkondig het dat die Jode die uitverkore
volk is, terwyl die Bybel daarteen getuig?
Wat is die gevolg van hierdie dogma?
Wat is die gevolge van ons gebrek aan kennis van die wet?
Ons gaan te gronde omdat ons die wet vergeet het ! – Hos.4:6.

Onder die Wet of nie onder die Wet?
Die dogma dat ons nie onder die Wet is nie, is seker die grootste
struikelblok wat in die pad van ons as kinders van die Lewende God
geplaas is.
Omdat ons dink ons is nie onder die Wet nie, dink ons die Ou
Testamentiese geskrifte is afgehandel.
Dan dink ons die seën en die vloek is nie meer op ons van
toepassing nie,
en dan dink ons ons hoef ons nie binne volksverband te
verootmoedig nie,
en ons dink die Geloftes is Ou Testamenties of dit is net op die
nageslag van die Voortrekkes van toepassing.
Dit alles omdat ons nie die Bybel ken nie.
Dit is ‘n leuen dat ons nie onder die Wet is nie.
Mense wat dit beweer weerlê JaHHoWShuAh [Jesus] se verduideliking in
Mat.5:17-20.
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Mat 5:17-20
: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. :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. :19 Elkeen
dus wat een van die minste
van hierdie gebooie breek
en die mense só leer, sal

die minste genoem word in
die koninkryk van die
hemele; maar elkeen wat
dit doen en leer, hy sal
groot genoem word in die
koninkryk van die
hemele. :20 Want Ek sê vir
julle dat, as julle
geregtigheid nie
oorvloediger is as dié van
die skrifgeleerdes en
Fariseërs nie, julle nooit in
die koninkryk van die
hemele sal ingaan nie.

Ek lees weer vers 20:
Want Ek sê vir julle dat, as
julle geregtigheid nie
oorvloediger is as dié van
die skrifgeleerdes en

Fariseërs nie, julle nooit in
die koninkryk van die
hemele sal ingaan nie.

Die toegang tot die koninkryk van die hemele is dus direk gekoppel aan
nougesette geregtigheid.
Geregtigheid is die nakoming van die Wet.
Volgens Op.22:14 sal hulle wat die gebooie doen reg hê op die Boom van
die Ewige Lewe en toegang kry tot die poorte van die nuwe Jerusalem.
lewe en ingaan deur die
poorte in die stad.

Op.22:14 Salig is die wat sy
gebooie doen, sodat hulle reg
kan hê op die boom van die

Hierdie volk sal hulle moet losmaak van dogma wat die Wet en profete
onbenullig maak.
Hulle wat dink dat JaHHoWShuAh gekom het om die wet en profete te
ontbind en dat die onderhouding van die wet onnodig is, lei die volk op ‘n
dwaalweg
en maak van hulself struikelblokke, en ons weet wat die raad is wat
struikelblokke met hulself moet doen.
Die volgende profesie duur met Wet en al tot in die Nuwe Verbond wat
gekenmerk word deur die besnydenis van die hart.
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Deut.30:1-10
:1 En as al hierdie dinge oor
jou kom, die seën en die
vloek wat ek jou voorgehou
het, en jy dit ter harte neem
onder al die nasies waarheen
die HERE jou God jou
verdryf het, :2 en jy jou tot
die HERE jou God bekeer
en na sy stem luister net
soos ek jou vandag beveel, jy
en jou kinders, met jou hele
hart en met jou hele
siel, :3 dan sal die HERE jou
God jou lot verander en Hom
oor jou ontferm; en Hy sal
jou weer versamel uit al die
volke waarheen die HERE
jou God jou verstrooi
het. :4 Al was jou
verstrooides aan die einde
van die hemel, daarvandaan
sal die HERE jou God jou
versamel, en daarvandaan
sal Hy jou gaan haal. :5 En
die HERE jou God sal jou
bring in die land wat jou
vaders in besit geneem het,
en jy sal dit in besit neem;
en Hy sal aan jou goed doen
en jou vermenigvuldig meer
as jou vaders. :6 En die

HERE jou God sal jou hart
besny en die hart van jou
nageslag, om die HERE jou
God lief te hê met jou hele
hart en met jou hele siel,
dat jy kan lewe. :7 En die
HERE jou God sal al hierdie
vloeke op jou vyande en op
jou haters lê wat jou vervolg
het. :8 Maar jy sal weer na
die stem van die HERE
luister en al sy gebooie
doen wat ek jou vandag
beveel. :9 En die HERE jou
God sal die goeie aan jou
oorvloedig gee in al die werk
van jou hand, in die vrug
van jou liggaam en in die
vrug van jou vee en in die
vrugte van jou land; want die
HERE sal weer oor jou ten
goede bly wees soos Hy bly
was oor jou vaders, :10 as jy
na die stem van die HERE
jou God luister om sy
gebooie en sy insettinge te
hou wat in hierdie wetboek
geskrywe is; as jy jou tot die
HERE jou God bekeer met
jou hele hart en met jou hele
siel.

Dit dui daarop dat ons tydens ons verstrooiing wetteloos sal wees,
maar weens bekering en hartsbesnydenis die ewigdurende aard van die
Wet sal beleef.
Dit ontbloot die dogma dat ons nie onder die wet is nie, as ‘n leuen.
Paulus sê in Filippense 3:5 dat die wet waarvolgens hy opgetree het, dié
van die Fariseërs was, en dat hy dit as drek beskou.
Die wet van die Fariseërs was die Talmud, wat die gebooie van mense was,
en waarteen Jesus [JaHHoWShuAh] uitgevaar het as die oorleweringe van
die ou mense.
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Dit maak die Wet van God kragteloos – Mat.15:1-9.
Mens moet dus onderskeid tref van watter wet die apostels melding
maak en nie veralgemeen nie. Veralgemening maak die wet/gebod van God
kragteloos.
Mat 15:1-6
6 Toe kom daar
skrifgeleerdes en Fariseërs
van Jerusalem na Jesus en
sê: :2 Waarom oortree u
dissipels die oorlewering
van die ou mense? Want
hulle was nie hul hande as
hulle brood eet nie. :3 Maar
Hy antwoord en sê vir hulle:
Waarom oortree julle ook
die gebod van God ter wille
van julle oorleweringe?
:4 Want God het bevel
gegee en gesê: Eer jou vader

en moeder; en: Hy wat vader
of moeder vloek, moet
sekerlik sterwe.
:5 Maar julle sê: Elkeen wat
aan vader of moeder sê:
enige voordeel wat u van my
sou kan geniet, is ‘n
offergawe—dié hoef sy vader
of sy moeder glad nie te eer
nie. :6 So het julle dan die
gebod van God kragteloos
gemaak ter wille van julle
oorlewering.

Ons kan vandag met reg die vraag aan onsself afvra: Wat het ons nou gedoen?
Wat het ons gedoen toe ons verkondig het dat ons nie onder die wet is nie?
Die oplossing vir ons geprofeteerde benarde situasie is dat ons as ellendige
volkie hier duskant die riviere van Kus,
vêr verwyderd van ons Land van herkoms weens die wêreldwye verstrooiing,
ons Geloftes sal nakom en
God en Sy Gebod ernstig sal opneem
en doen wat ons Vader van ons verwag
sodat Hy vir ons Sy beste kleed kan aantrek,
‘n ring aan ons hand kan sit
en skoene aan ons voete,
en vir ons die vetgemaakte kalf kan slag.
Vrede

i

Die Gelofte van Jan van Riebeeck en mede settelaars, 6 April 1654 Waar dit vandag die
tweede verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die HERE gelei, met die skepe Drommedaris,
Reyger en De Goede Hoop hier ter plaatse behoue aangeland het om hierdie vesting en kolonie na
die bevel van ons here en meesters te bou en te bestendig, en opgelet dat God die HERE alle sake
tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop en laat slaag het, daarom
het ons besluit, en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met
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danksegging te vier en vir altyd tot ‘n vasblywende dank- en biddag in te stel, sodat daarby die
weldade van die HERE wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie,
maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word.
ii

Met die bestudering van die geskiedenis van die Makkabeërs, soos ook vervat in: The Works of
Flavius Josephus Translated by William Whiston, is dit duidelik dat daar twee tipes Jode was –
die werklike Judeër en die Edomiet tipe wat proseliete geword het.
Antiquities of the Jews - Book XIII.
Voetnota (25) This account of the Idumeans admitting circumcision, and the entire Jewish law,
from this time, or from the days of Hyrcanus, is confirmed by their entire history afterward. See
Antiq. B. XIV. ch. 8. sect. 1; B. XV. ch. 7. sect. 9. Of the War, B. II. ch. 3. sect. 1; B. IV. ch. 4.
sect. 5. This, in the opinion of Josephus, made them proselytes of justice, or entire Jews, as here
and elsewhere, Antiq. B. XIV. ch. 8.
sect. 1. However, Antigonus, the enemy of Herod, though Herod were derived from such a
proselyte of justice for several generations, will allow him to be no more than a half Jew, B. XV.
ch. 15. sect. 2. .But still, take out of Dean Prideaux, at the year 129, the words of Ammouius, a
grammarian, which fully confirm this account of the Idumeans in Josephus: "The Jews," says he,
are such by nature, and from the beginning, whilst the Idumeans were not Jews from the
beginning, but Phoenicians and Syrians; but being afterward subdued by the Jews, and
compelled to be circumcised, and to unite into one nation, and be subject to the same laws, they
were called Jews." Dio also says, as the Dean there quotes him, from Book
XXXVI. p. 37, "That country is called Judea, and the people Jews; and this name is given also to
as many others as embrace their religion, though of other nations." But then upon what
foundation so good a governor as Hyrcanus took upon him to compel those Idumeans either to
become Jews, or to leave the country, deserves great consideration. I suppose it was because they
had long ago been driven out of the land of Edom, and had seized on and possessed the tribe of
Simeon, and all the southern parts of the tribe of Judah, which was the peculiar inheritance of
the worshippers of the true God without idolatry, as the reader may learn from Reland, Palestine,
Part I. p. 154, 305; and from Prideaux, at the years 140 and 165.
(43) We may here and elsewhere take notice, that whatever countries or cities the Asamoneans
conquered from any of the neighboring nations, or whatever countries or cities they gained from
them that had not belonged to them before, they, after the days of Hyrcanus, compelled the
inhabitants to leave their idolatry, and entirely to receive the law of Moses, as proselytes of justice,
or else banished them into other lands. That excellent prince, John Hyrcanus, did it to the
Idumeans, as I have noted on ch. 9. sect. 1, already, who lived then in the Promised Land, and
this I suppose justly; but by what right the rest did it, even to the countries or cities that were no
part of that land, I do not at all know. This looks too like unjust persecution for religion.
Book XIIV
(28) This affirmation of Antigonus, spoken in the days of Herod, and in a manner to his face, that
he was an Idumean, i.e. a half Jew, seems to me of much greater authority than that pretense of
his favorite and flatterer Nicolaus of Damascus, that he derived his pedigree from Jews as far
backward as the Babylonish captivity, ch. 1. sect. 3. Accordingly Josephus always esteems him
an Idumean, though he says his father Antipater was of the same people with the Jews, ch. viii.
sect. 1. and by birth a Jew, Antiq. B. XX. ch. 8. sect. 7; as indeed all such proselytes of justice, as
the Idumeans, were in time esteemed the very same people with the Jews.
The Wars Of The Jews Or The History Of The Destruction Of Jerusalem Book II
(32) We may observe here, that the Idumeans, as having been proselytes of justice since the days
of John Hyrcanus, during about one hundred and ninety-five years, were now esteemed as part of
the Jewish nation, and these provided of a Jewish commander accordingly. See the note upon
Antiq. B. XIII.. ch. 9. sect. 1.
Book IV
(8) This appellation of Jerusalem given it here by Simon, the general of the Idumeans, "the
common city" of the Idumeans, who were proselytes of justice, as well as of the original native
Jews, greatly confirms that maxim of the Rabbins, here set down by Reland, that "Jerusalem was
not assigned, or appropriated,
to the tribe of Benjamin or Judah, but every tribe had equal right to it [at their coming to worship
there at the several festivals]." See a little before, ch. 3. sect. 3, or "worldly worship," as the author
to the Hebrews calls the sanctuary, "a worldly sanctuary."
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