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Implikasies van Deuteromiun 5
En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê: Hoor, Israel,
die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle
ore uitspreek; julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. 2
Yahweh onse God het by Horeb met ons ‘n verbond gesluit.
3 Met ons vaders het Yahweh hierdie verbond nie gesluit nie,
maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Deut 29
10 Julle staan vandag almal voor die aangesig van Yahweh julle God:
julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle opsigters—al die
manne van Israel; 11 julle kinders, julle vroue en jou vreemdeling wat
binne-in jou laer is, jou houtkapper sowel as jou waterputter, 12 om
oor te gaan in die verbond van Yahweh jou God—en in sy
eedswering—wat Yahweh jou God vandag met jou sluit; 13 sodat Hy
jou vandag vir Hom as volk kan bevestig en vir jou ‘n God kan wees
soos Hy jou beloof het, en soos Hy aan jou vaders Abraham, Isak en
Jakob met ‘n eed beloof het. 14 En nie met julle alleen maak ek
hierdie verbond en hierdie eedswering nie, 15 maar met die
wat vandag hier saam met ons voor die aangesig van
Yahweh onse God staan, én met die wat hier vandag

nie saam met ons is nie.

4 Van aangesig tot aangesig het Yahweh op die berg uit die vuur met
julle gespreek— 5 ek het in dié tyd tussen Yahweh en julle gestaan om
aan julle die woord van Yahweh bekend te maak, want julle was
bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie—en Hy het gesê:

6 Ek is Yahweh jou God wat jou uit
Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.
3
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7 Jy mag geen ander gode voor My
Aangesig hê nie.
8 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. 9 Jy mag jou voor
hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie;
want Ek, Yahweh jou God, is ‘n jaloerse
God wat die misdaad van die vaders
besoek aan die kinders, en aan die derde
en aan die vierde geslag van die wat My
haat; 10 en Ek bewys barmhartigheid aan
duisende van die wat My liefhet en my
gebooie onderhou.
Om Yahweh se Getuienisse te vertrou en te glo is ‘n wilsbesluit;
jy kies dit. Om Yahweh se verbond wat Hy aanbied te
aanvaar is ook jou keuse. Om vas te klou aan kerk dogma is
ook jou keuse, maar weet, elke keer as jy gly oor ‘n leuen, ‘n
teenstrydigheid of verdraaing wat in die Nuwe Testament voor
kom- en jy steeds dan beide dele gebruik, die Nuwe Testament
en die Ou Testament- die Tanankh- is dit vir jou eie gewin en in
dogma se belang en NIE in opdrag van Yahweh of die waarheid
nie.
2

Glo die OT en/of die NT maar om te glo dat die HELE bybel die
‘Woord van God ‘ is, is ‘n LEUEN.
4
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Weens die feit dat die ontstaan en samestelling van die NTonder
verdenking is, sowel as die menigte leuens en teenstrydighede
asook die duisende veranderinge, het die soeke na Yahweh en Sy
Woorde alleen, my genoop om elke stukkie dogma van die
christelike godsdiens te ondersoek.
Sentraal tot die christelike dogma is natuurlik die verlosser god
wat almal van hulle sondes gered het, gesterf het en weer
opgestaan het. Die christelike geloof berus op die geloof in
hierdie verlosser en weens die geloof word ‘n persoon se ‘ewige’
siel gered tot ‘n ewige lewe in die hemel. Hierdie verlosser god is
volgens die christendom sommer ook die Skepper wat aarde toe
gekom het en deur ‘n vroulike mens se geboortekanaal begin
asemhaal het. Absurd.
Die wortels van hierdie absurde verhaal is in die heidens gelowe
deur die eeue en net as jy die Tanakh as tweedehands beskou en
net as jy die Woorde van Yahweh die God van Israel ondergeskik
stel aan die lering van die kerk en die NT sal jy die stories kan glo.
Die baie belangrike vrae is natuurlik: Waar presies het Yahweh
duidelik en ononderhandelbaar gesê dat Hy ‘n seun van die mens sal wees, maw. In ‘n menslike liggaam
 Of dat Sy seun die messias, almal sal red.
Inteendeel:
Num 23:19
God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n seun van die
mens/mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê
en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?
Nou as jy die wil verduidelik dat Yahweh Nie ‘n mens is nie dan
kry jy die volgende verduideliking:
"God is not a man, that He should lie, Nor a son of man, that He
should repent; Has He said, and will He not do it? Or has He
spoken, and will He not make it good?" (Numbers 23:19). Those
5
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who deny that Jesus has two natures, the divine and human, will
often quote Numbers 23:19 as proof that Jesus cannot be God in
flesh. But this verse is not a challenge to the doctrine that
Christ is God in flesh. First of all, at the time Numbers was
written, God had not yet become incarnate. So, it is true that
God was not then a man--because the Word had not yet become
flesh (John 1:1, 14). Remember, the verse says, "God IS not a
man . . . " Second, the verse says that "God is not a man, that he
should lie, nor a son of man, that he should repent." In other
words, the verse is dealing with the issue that God does not lie
nor does he repent (of his sins). The verse isn't denying that the
Word becomes incarnate later on. Instead, it is saying that God is
not like people because he does not lie, nor does he need to
repent from sin.
3
Those who would use this verse to deny the incarnation of the Word in
flesh should read what it actually says.

Hier word gesinspeel dat Yahweh IS daar nie ‘n man nie maar
WORD later ‘n man. My antwoord is eenvoudig: Yahweh is EK
IS en nie Ek WORD nie. As Hy sê dat Hy nie ‘n man IS nie
beteken dit vir ewig dat Hy nie ‘n man IS nie want HY IS.
1 Samuel 15:29

"Also the Glory of Israel will not lie or change His mind; for He
is not a man that He should change His mind."
Weer word bevestig dat Yahweh NIE ‘n man is NIE. Nog
minder het Yahweh OOIT ‘n aanduiding gegee dat Hy
wel as mens aarde toe sal kom.
Yahweh se woorde staan vir ewig!
Isaiah 40:8

The grass withers, the flower fades, But the word of our God
stands forever.
6
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Om hierdie geloof te substansieer moes daar in die Tanakh dele
gebruik word wat hierdie hele godsdiens van die christendom
waarheid verklaar, maw., dit legitiem maak.
Hierdie skrywe is dus ‘n ondersoek na die ‘ profesieë ‘ in die
Tanakh wat gebruik word om die christelike godsdiens se
god/verlosser/messias as waarheid te verkondig. Want hierdie
kamma profesië is so vaag en so oop vir interpretering dit is
eintlik skrikwekkend. Maar eers moet na die wese en aard van
Yahweh se onderrig aan Sy volk gekyk word
Om die christelike godsdiens se spinnerak van leringe te
ondersoek is reuse taak- daar is per slot van sake 2000jr se denke
en filosofie en teologie daar agter.
Maar as ‘n domino val dan val alles daarmee saam. Die begin
punt is en bly rondom die god van die christendom, Jesus, die
een deel van die drie-enigheid, of die afgewaterde vorm
Jesus/Yahshua as die seun van God wat koning van Israel sal
word nadat Openbaring waar word, te evalueer. Hierdie
evaluasie kan net gedoen word om die Woorde van Yahweh soos
dit in die Hebreeuse geskrifte staan te ondersoek en dan te
vergelyk of dit met wat die NT verkondig, ooreenstem. Blinde
geloof is onvanpas. Blinde geloof is luiheid.
Hierdie skrywe het ‘n tweeledige doel: Een, om eenvoudig te vraWie is die ware God soos die Hebreeuse geskrifte dit aan ons wys
en twee, kan die leuens en teenstrydighede van die NT wat
lynreg teenoor die God van Israel se woord enigsins geduld word,
verdra word of bloot net dit ignoreer?
Is daar waarlik ‘n messias voorspel? Die jode glo dit en wag vir
hom. Die christen glo dit en wag vir sy terugkeer. Jes 7,8,9 en 53
is natuurlik die belangrikste ‘bewyse’ wat voorghou word as
messiaanse profesieë.

Maar kom ons lees en verstaan wat Yahweh sê. Dit bly tog al wat
ons behoort te glo- die Woorde en Getuienis wat Yahweh deur
die Tanakh vir ons gegee.
Om te begin te verstaan en ‘n seker wete te hê is om die
christelike geloof te ondersoek. Die dogma van die drie-enigheid
en die dogma dat Yahweh ‘ n ‘aardse seun’ geword het.
Die belangrike vrae is natuurlik: Waar presies het Yahweh
duidelik en ononderhandelbaar gesê -
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 Dat Hy ‘n ‘ ENIG-gebore seun’ gaan maak
 Dat Hy as ‘n seun van die mens gaan manifesteer, maw. in ‘n
menslike liggaam met DNA
 Dat Sy WOORD vlees gaan word..
 Dat Sy ‘seun’ die gesalfde/ messias gaan wees wat almal sal
red.
 Dat dit OK is as mense voor hierdie ‘seun’ buig en hom aanbid
 Dat Yahweh as vaderseungees vir ons SONDES sal STERF.....
Om slegs die NT blindelings te glo is om Al die woorde van die
Hebreeuse geskrifte te ignoreer. Want die konsepte mag dalk
baie duidelik in die NT wees maar bestaan glad nie in die
Hebreeuse geskrifte nie. Natuurlik is dit die rede dat die
sogenaamde profesieë voorgehou wat uiters uiters verdag is
omdat net NOOIT word die konteks van die tyd, die geskiedenis
en die vorige hoofstukke in aggeneem nie. Het al spottend aan ‘n
christen gesê: Leer tog om om te BLAAI en verder te lees. Die
grooste probleem, en dit kan geverifieer word, is dat meeste van
die dogma is op een versie gebasseer en ten spyte van die
opdrag van Yahweh EN goeie praktyk om tog te verifieer word dit
amper GLAD nie gedoen met dogmaverse nie.
Hoe lees christene die bybel?
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 Die OT is geskiedenis en nie meer van toepassing nie
 Die NT is die nuwe ‘geopenbaarde woord’
 Die God van Israel, Yahweh Sabaoth het verander in die
veskuilde figuur van die vader.
 Die seun is alles
 Die heilige gees moet ontvang word
 Jy kan nie na die vader gaan as dit nie deur jesus is nie
 Jesus is god en skepper
 Hy het vir jou sondes gesterf
 Paulus weet alles
 Jy glo die apostoliese geloofbelydenis
Dit is ‘n dogma wat oor ‘n 1600 jr gegroei en deur ‘n see vol
gesplide bloed die dominante geloof gebly het, vir eeue.
Dit is ‘n studie op sy eie.
5

Ek wil graag net die belangrikste konsepte aanspreek as
voorbereiding van die ontleding van die valse uitlegte van die
sogenaamde ‘messiaanse’ profesieë.
Dit wat bespreek gaan word sal die volgende vrae beantwoord:
1. Het mense Yahweh gesien? En HOE lyk hy?
2. Is Yahweh mens of kan Hy word?
3. Waar het Yahweh gebly en waar is Hy nou?
4. Is Sy woord ‘ die woord’, die ander god Jesus
5. Het Sy woord vlees geword?
6. Het Hy ‘n enige gebore seun?
7. Wat is Sy Naam en wat is die seun se naam?
Wat my opval is dat christene nie kan LEES wat daar
staan nie want hulle het ‘n STOPTEKEN. Daardie
9
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stopteken is die boek van die ‘Johannes’. As ons egter
begin en LEES wat daar staan en vrae te vra rondom
die duidelike Afrikaans of Engels, dan is allerhande
verskonings vir wat daar staan waneer die christen nie
saam stem nie. Kyk dit is soos wat iemand gesê het:
woordgimnastiek- christen teoloeë is goue medalje
wenners in hierdie veld.
Genesis 18
[LET OP- ABRAHAM het NIE die Naam van Yahweh
geken nie. Hy slegs geweet dat HY GOD is. Sal later
wys.] Daarna het Yahweh aan hom VERSKYN by
die terpentynbome van Mamre terwyl hy by die ingang van die
tent sit op die warmste van die dag. 2 Toe hy sy oë opslaan en
kyk, STAAN DAAR DRIE MANNE VOOR HOM. En
toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die
tent af en buig hom na die aarde toe. 3 En hy sê: My heer, as ek
nou genade in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u kneg verby
nie. 4 Laat hulle tog ‘n bietjie water bring, en was u voete, en lê
en rus onder die boom. 5 En laat ek ‘n stukkie brood gaan haal,
en versterk u hart—daarna kan u verder gaan—want daarom het
u by U kneg aangekom. En hulle antwoord: Doen soos u gesê
het. 6 Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê: Maak
gou, knie drie mate meel,
8 En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy
klaargemaak het, en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle
onder die boom bly staan; en hulle het geëet. 9 Toe sê
hulle vir hom: Waar is Sara, u vrou? En hy antwoord:
Daar in die tent. 10 En Hy (Yahweh) sê: Ek sal oor ‘n
jaar sekerlik weer na jou toe kom—dan sal jou vrou Sara ‘n seun
hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter
Hom was. 11 Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae;
dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan
10

Implikasies Deuteronomium 5

No.1147

nie. 13 Toe sê Yahweh vir Abraham: Waarom het
Sara daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek
oud geword het? 14 Sou iets vir God te wonderbaar wees?
Hierdie tyd, oor ‘n jaar, sal Ek na jou terugkom, en Sara
sal ‘n seun hê. 15 Maar Sara het dit ontken en gesê: Ek het nie
gelag nie—want sy was bang. Maar Hy sê: Nee, maar jy het
gelag. 16 Toe staan die manne daarvandaan op, en hulle het
gekyk na die kant van Sodom; en
6

Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring.
20Verder het Yahweh gesê: Die geroep oor Sodom en Gomorra is
waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. 21 Ek wil
NEERDAAL EN SIEN OF hulle werklik gehandel het soos
die geroep oor hulle is wat by My gekom het; en so nie, Ek wil dit
weet. 22Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na
Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die
Aangesig van Yahweh. 23En Abraham het nader gekom en gesê:
Sal U ook die regverdige saam met die goddelose
ombring? 24Miskien is daar vyftig regverdiges binne-in die
stad; sal U hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van
die vyftig regverdiges wat daarin is nie? 25Laat dit ver van U
wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die
goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die
goddelose. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van

die ganse aarde geen reg doen nie? 26Toe sê
Yahweh: As Ek in Sodom vyftig regverdiges vind binne-in die
stad, dan sal Ek die hele plek spaar om hulle ontwil. 27En
Abraham antwoord en sê: Kyk tog, ek het dit gewaag
om met God te spreek alhoewel ek stof en as is. 32Toe
sê hy: Laat God tog nie toornig wees nie en laat my net hierdie
11
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keer mag spreek. Miskien sal daar tien gevind word. En Hy

antwoord: Ek sal dit ter wille van die tien nie
verwoes nie. 33 En Yahweh het weggegaan toe Hy
opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het
na sy woonplek teruggekeer.
 Verskyn beteken dat Abraham Yahweh kon sien. Jy kan
nie verskyn en NIE gesien word NIE
 Drie MANNE ( ánäshiym- male persons) waarvan EEN Yahweh
was. Maw Abraham het Hom gesien as ‘n MAN, soos hyself.
 “Toe sê Yahweh vir Abraham”, Dit is DUIDELIK dat EEN van die
MANNE Yahweh was EN dat Abraham Hom van aangesig tot
aangesig gesien het.
 Neerdaal en sien- nou die vraag sal wees waarom as Yahweh
in elk geval alles kan sien. Dit is vir Abraham gedoen, om
Abraham te wys dat Yahweh ‘n God van naby is, ‘n God wat leef
en kan praat en kan eet en drink. Wat kan staan en loop en
praat. Wonderlik!
Daar is geen twyfel dat Abraham Yahweh gesien het en met Hom
gepraat het nie. Om te beweer of dit te interpreteer dat dit
engele was is vals. Daar staan nie MALAK in Hebreeus wat
boodskapper of engel beteken nie. Daar staan MANNE en
so moet dit gelees word anders word BYGEVOEG tot die
Hebreeuse geskrifte.
Jakob het met Yahweh geveg.
Gen 32 Maar Jakob het alleen agtergebly, en ‘n man het met
hom geworstel tot dagbreek.
Man (#0376 ' ִאישׁiysh {eesh})
7
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1) man 1a) man, male (in contrast to woman, female) 1b)
husband 1c) human being, person (in contrast to God) 1d)
servant 1e) mankind 1f) champion 1g) great man
25 En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom
op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het
in die worsteling met Hom. 26 Toe sê Hy: Laat My

gaan, want die dag het gebreek. Maar hy
antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U
my seën. 27 En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En
hy antwoord: Jakob. 28 Toe sê Hy: Jy sal nie
meer Jakob genoem word nie, maar Israel;
want jy het geworstel met God en met die
mense en het oorwin. 29 Daarop vra Jakob en
sê: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord:
Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom
daar geseën. 30 Toe noem Jakob die plek Pniël
( Sight of Elohim); want, het hy gesê, EK HET
GOD GESIEN VAN AANGESIG TOT AANGESIG,
EN TOG IS MY LEWE GERED.
Die naam Yahweh is aan Moses gegee om aan
Israel bekend te stel. Yahweh het NIE SY
PERSOONLIKE Naam aan Abraham of Isak of
aan JAKOB bekend gemaak nie. Hy het by
Horeb dit gedoen.

Exo 6:3
En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob
verskyn as God, die Almagtige, maar met
13
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MY NAAM Yahweh het Ek My nie aan
hulle bekend gemaak nie.
Moses se vraag word altyd gebruik om Yahweh se Aangesig as
onaanskoubaar te maak. Laat ons redeneer:
Exo 33 En as Moses in die tent ingaan, kom die

wolkkolom af en gaan by die ingang van die
tent staan, en dan spreek Hy met Moses. 10 En
as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang
van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan
die ingang van sy tent. Dan spreek Yahweh met MOSES
VAN AANGESIG TOT AANGESIG SOOS ‘N MAN
MET SY VRIEND SPREEK.
8

Maar ‘n paar versies later:
Exo 33 18 Daarop vra hy: Laat my tog U HEERLIKHEID SIEN.
19 Maar Hy antwoord: Ek sal AL MY MAJESTEIT BY JOU
LAAT VERBYGAAN EN VOOR JOU DIE NAAM Yahweh;
maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My
ontferm oor wie Ek My wil ontferm. 20 Verder het Hy

gesê: Jy kan My Aangesig nie sien nie, want
geen mens kan My sien en bly lewe nie.
Hoe nou? Wat moet ons glo? Abraham het DAN
duidelik met Yahweh gesels en Hom
verversings gegee. Daar staan mos dat Yahweh
met Moses van aangesig tot aangesig met hom
gepraat het, dan nie?
Maar kom ons lees nog en hierdie is baie
belangrik!
14
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Num 12 2 En hulle het gesê: (1) Het Yahweh

dan maar alleen met Moses
gespreek? Het Hy nie ook met ons gespreek nie? (2)
En Yahweh het dit gehoor. 3 Maar die man Moses
was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. 4
Toe het Yahweh dadelik met Moses en Aäron en Mirjam
gespreek: (3) Julle drie, kom uit na die tent van
samekoms! En hulle drie het uitgekom. 5 (4) En

Yahweh het in ‘n wolkkolom neergedaal en by
die ingang van die tent GAAN STAAN. Daarna het
Hy Aäron en Mirjam geroep, en hulle twee het uitgekom. Toe
sê Hy: Hoor tog my woorde. As julle profeet
(5)van MY is, sal Ek deur ‘n gesig My aan hom
bekend maak, DEUR ‘N DROOM SAL EK MET
HOM SPREEK. 7 (6)SO

IS DIT NIE MET
MY KNEG MOSES NIE: in My
hele huis is hy getrou. 8 (7) MOND
TOT MOND spreek Ek met hom,
en(8)DEUR AANSKOUING en
nie deur duister woorde nie; en (9)
HY SIEN DIE VERSKYNING VAN
YAHWEH.
(10) Waarom het julle dan nie gevrees om teen
My kneg, teen Moses, te spreek nie? 9 (11) En
15
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die toorn van Yahweh het teen hulle ontvlam,
en Hy het weggegaan
Hierdie is so so belangrik. Dit is ‘n wonderlike
openbaring wat Yahweh aan ons gee as
bevestiging dat Hy WEL met Moses ‘face to
face’ gesels het. Maar daar is meer.
9

1. Yahweh het alleen met Moses gespreek en
almal om hom het dit geweet.
2. En Yahweh het dit gehoor. Waar was Yahweh
toe Hy dit gehoor het. In die HEMEL en Hy het
hulle gesprek hier op aarde gehoor!!!
Wonderlik!
3. Toe praat Yahweh met hulle UIT DIE HEMEL
en hulle het gehoor 4. EERS toe daal Yahweh
vannuit die hemel op die aarde neer en STAAN
voor hulle by die ingang van die TENT. Het
hulle Hom gesien? JA.
5. Profete van Yahweh sal Yahweh deur drome
en gesigte ontmoet en hulle sal weet dat dit
Yahweh die Allerhoogste God is. Geen twyfel
daaromtrent nie. So enige ‘profeet ‘ wat deur
ander wesens inligting bekom is vals.
6. Yahweh het NIE met Moses deur drome
gepraat nie maar met Moses self ter aanskoung
van Yahweh 7. Soos Yahweh sê: MOND tot
MOND 8. DEUR AANSKOUING! Wie wil hierteen
stry dat dit beteken dat Moses Yahweh FISIES
gesien het? Nee, feit is feit en dit staan in
16
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Yahweh se woorde. 9. EN Yahweh bevestig
WEER dat dit so is met: HY

SIEN DIE
VERSKYNING VAN YAHWEH
Moses het Yahweh gesien OMDAT Yahweh aan
hom verskyn het.
10. Wie teen Yahweh se gunsgenote en
regverdiges is sal Yahweh kwaad maak
11. En Yahweh is in toorn weg van hulle.
Hierdie is die PERFEKTE voorbeeld van
getoring aan die woorde van die Tanakh sodat
een of ander ideologie of teologie kan werk. Die
eenkant is daar die wat en wil Yahweh
ONSIGBAAR maak om Yahweh as God te
beskerm en die ander kant is daar die wat
Yahweh wil onsigbaar maak om Jesus se
woorde legitiem te maak: God is gees.
Nonsens- al wil jy hierdie nie wil glo nie is dit
jou saak en as jy eerder die EEN vers in Exo 33
wil glo dan is dit ook jou saak. Vir my gaan die
oor die gewig van die bewyse:
1. Abraham het Yahweh van aangesig to
aangesig gesien
Gen 18
22Toe het die manne daarvandaan weggedraai
en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog
bly staan voor die Aangesig van Yahweh.
2. Jakob het Yahweh gesien
Gen 32
17
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30 Toe noem Jakob die plek Pniël ( Sight of
Elohim); want, het hy gesê, EK HET GOD
GESIEN VAN AANGESIG TOT AANGESIG, EN
TOG IS MY LEWE GERED.

3. Moses is deur Yahweh gesien en
YAHWEH bevestig dit
Num 12 MOND TOT MOND spreek

Ek met hom, en DEUR
AANSKOUING en nie deur
duister woorde nie; en HY SIEN
DIE VERSKYNING VAN
YAHWEH.
So glo ek vers 20 van Exo 33? NEE. Want dit is
een vers wat teen drie staan. 18 Daarop vra hy: Laat
my tog U HEERLIKHEID SIEN. 19 Maar Hy antwoord: Ek sal
AL MY MAJESTEIT BY JOU LAAT VERBYGAAN EN
VOOR JOU DIE NAAM Yahweh; maar Ek sal genadig wees
vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil
ontferm. 20 Verder het Hy gesê: Jy kan My

Aangesig nie sien nie, want geen mens kan My
sien en bly lewe nie.
Om die waarheid te sê, verse 18 tot 23 is byvoegings deur een of
ander wat dit wou byvoeg. Ek glo geen woord daarvan nie.
Natuurlik is dit jou keuse maar as ek 3 bewyse het dat Yahweh
Hom laat verskyn het voor mense en dan weer dat Hy kamma sê
dat niemand Hom kan sien nie, beteken dit dat Yahweh ‘n
18
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leunaar is of daar is woorde byvoeg. Yahweh is nie ‘n leuenaar
nie. PUNT.
Maar gelukkig word ons onderrig- op twee of drie getuies sal ‘n
saak bevestig word.
Daar is net EEN vers in die hele OT wat hierdie kwytraak. Terwyl
daar meer as hierdie 3 wat eintlik impliseer dat Yahweh wel aan
mense verskyn het. Maar is netjies verpak met “ die engel van
Yahweh”.
Jes 63 praat van hierdie ‘engel van Yahweh’ In al hulle
benoudheid was Hy benoud, EN DIE ENGEL VAN SY
AANGESIG HET HULLE VERLOS; deur Sy liefde en deur Sy
medelyde het Hy hulle verlos; en Hy het hulle opgehef en hulle
gedra, al die dae van die ou tyd. 10 Maar húlle was wederstrewig
en het SY HEILIGE GEES (nie DIE Heilige Gees nie
maar YAHWEH se Gees) bedroef; daarom het Hy vir hulle in
‘n vyand verander: Hy self het teen hulle gestry.
Somtyds is dit goed om te besef:
 Die king james bybel is met die geur van christelikheid vertaal
en
 Die joodse se bybel met die geur van judaisme
Terwyl die Septuagint die lelike eendjie is wat niemand wil
gebruik nie. Ek gebruik dit wel omdat dit meer ondogmaties
vertaal is.
11

So is die Septuagint soveel duideliker in die meeste gevalle soos
nou in Jes 63. out of all their affliction: not an

ambassador, nor a messenger, but Himself
saved them, because He loved them and
spared them: HE HIMSELF REDEEMED THEM,
19
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AND TOOK THEM UP, AND LIFTED THEM UP
ALL THE DAYS OF OLD.
Hier is geen sprake van ‘n Engel maar net Yahweh self.
Partykeer raak die vertalers so bietjie deurmekaar of hulle wil
iets tuis bring soos dat niemand Yahweh se Aangesig kan sien
nie.
Soos in Gen 16 Ook sê die Engel van Yahweh vir haar: Kyk,
jy is swanger en sal ‘n seun baar, en jy moet hom Ismael noem,
want Yahweh het jou in jou ellende verhoor. 12 En hy sal ‘n
wilde-esel van ‘n mens wees: sy hand teen almal, en almal se
hand teen hom! En hy sal teenoor al sy broers woon. 13 Toe

noem sy die Naam van Yahweh wat met haar
gespreek het: U is ‘n God wat sien. Want sy het
gesê: Het ek hier ook gesien na Hom wat my
sien?
Watter simpel woord vertaling is dit? Dis mos
eenvoudig: Het ek hier ook HOM gesien wat my gesien
het.
Weerens kom die Septuagint tot redding en stel dit
duidelik.
Gen 16 And she called the name of the Lord God who spoke to
her, Thou art God who seest me; for

she said, For I
have OPENLY SEEN HIM THAT
APPEARED TO ME.
Nog ‘n bevestiging dat Yahweh wel voor mense
verskyn.
In die NT word die heeltyd gesinspeel dat God gees is, niemand
het die vader gesien net die seun ens, ens... Wel dit is die NT en
het geen gewig nie weens die oorweldigende klomp leuens en
teenstrydighede wat daar is. Wat hier verder bespreek gaan
word.
20
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MAAR let op- DIE VRAAG WAS: Laat my U
HEERLIKHEID SIEN en NIE laat my U AANGESIG sien
nie. Daarom maak die antwoord geen sin nie as dit
duidelik is dat Yahweh WEL van AANGESIG tot
AANGESIG met Abraham en Moses gepraat het. ( Face
to face).
Heerlikheid:
#3519  כָּבוֹדkabowd {kaw-bode'} rarely  כָּבֹ דkabod {kaw-bode'}
1) glory, honour, glorious, abundance
1a) abundance, riches
1b) honour, splendour, glory
1c) honour, dignity
1d) honour, reputation
1e) honour, reverence, glory
1f) glory

12

Dit het NIKS te doen met die AANGESIG van Yahweh
nie. En in elk geval, Moses het KLAAR Yahweh se
Aangesig gesien, waarom daarvoor vra? Moses wou
Yahweh se GLORIE en Majesteit sien in aksie en dis al.
Die antwoord van Yahweh is korrek- niemand kan
Yahweh se volle glorie sien en bly leef nie. Dat
AANGESIG ingesit is, is vreemd. Maar daar is BAIE
plekke waar sulke byvoegings gemaak is.
Feit is: Yahweh het op aarde gewandel, met Sy vriende gepraat
en hulle onderrig.
Maar kom ons ondersoek verder wat die stopteken is waarvan ek
gepraat het.
Vir watter rede sou Yahweh dan Hom wou manifesteer
as ‘n seungodmens? Ek kan aan geen dink dink nie
maar christologie het baie verduidelikings:
 God is gees en moet dus ‘n menslike vorm kan
aanneem. Asof dit vir Yahweh nou moeilik is om ENIGE
vorm aan te neem! ( gaan nie nou die menslike offer
21
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besigheid of Yahweh as God moes vir ons sterf
nonsens bespreek nie- ‘n ander studie maar raak so
liggies daaraan) Maar laat ons ‘ die God is Gees’
ondersoek.
o Joh 4
Jesus sê vir haar: Vrou, glo My, daar kom ‘n uur wanneer julle
nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid
nie. 22 Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons
weet, want die saligheid is uit die Jode. (HUH?) 23 Maar
daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders
die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die
Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. 24 God is

Gees; en die wat Hom aanbid, moet in
gees en waarheid aanbid. 25Die vrou sê vir Hom: Ek
weet dat die Messías kom, Hy wat Christus genoem word. Wanneer Hy
kom, sal Hy ons alles verkondig. 26Jesus sê vir haar: Dit is Ek wat met
jou spreek!

Ag watter klomp Twak! Net hierdie EEN ENKELE vers wat hierdie
Jesus ‘gespreek ‘ en ‘n HELE dogma word gebou!.
WAAR het Yahweh OOIT aan Israel geleer dat Hy slegs
GEES is. AS Hy van aangesig tot aangesig met
Abraham, Jakob en Moses kan praat – hoe dan as Hy
gees is??
Het ‘n gees voete, arms, hande, neus, mond, oë, ens?
Die christen verduidelik dit as antromorfisme. Nog twak.
Nerens kan ek ooit lees dat Yahweh soos ‘n spokie opgetree het
nie. Hy het gemanifesteer, Hy het gepraat en ge-eet en geloop.
‘n Gees het nie VOETE nie.
 Adam en Eva het Sy VOETSTAPPE gehoor!

22
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 Israeliete moes buite die laer hulle besigheid doen omdat
Yahweh IN DIE LAER gewandel het. Sou ‘n hopie bollie
‘n gees wat sweef pla?
o Deut 23
13

En jy moet by jou gereedskap ‘n grafie hê; as jy dan buitekant
gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het,
weer toemaak. 14 Want Yahweh jou God wandel
( אֱ ִהיםwalketh 1980) midde-in jou laer om jou te red
en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig
wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou
afwend nie.
o Exo 24
Daarop het Moses opgeklim met Aäron, Nadab en Abíhu en
sewentig van die oudstes van Israel. 10 EN

HULLE HET DIE GOD VAN ISRAEL GESIEN, EN
ONDER SY VOETE NET SOOS ‘N VLOERWERK
VAN SAFFIERSTENE EN SO HELDER SOOS
DIE HEMEL SELF.
Lees tog die Afrikaans – SIEN beteken met jou oë, jou
fisiese oog en nie jou geestesoog nie. As daar twyfel is
oor die vertaling laat ons kyk:
And they saw 7200 z8799 x853 the ´Élöhîm  ֱא ִהים430 of Yi$rä´ël
ִשׂראֵ ל
ָ  י: 3478 and [there was] under x8478 his feet 7272 as it were a
paved 3840 work 4639 of a sapphire stone, 5601 and as it were the
body 6106 of heaven 8064 in [his] clearness. 2892

#7200  ָראָ הra'ah {raw-aw'}
1) to see, look at, inspect, perceive, consider
AV - see 879, look 104, behold 83, shew 68, appear 66, consider
22,
seer 12, spy 6, respect 5, perceive 5, provide 4, regard 4,
23
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enjoy 4, lo 3, foreseeth 2, heed 2, misc 74; 1313

Dus 879 keer is dit die gewone sien met die oë. Die res
is vir ander doeleindes vertaal.
Wat dit verder uitspel is die QAL mood -8799-van die
Hebreeus
Qal)
1a1) to see
1a2) to see, perceive
1a3) to see, have vision
1a4) to look at, see, regard, look after, see after, learn
about, observe, watch, look upon, look out, find out
1a5) to see, observe, consider, look at, give attention to,
discern, distinguish

Geen twyfel dit is gewoon net SIEN, Hulle het Yahweh
GESIEN. Punt.
o Exo 17
Trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van
Israel met jou saam; en neem jou staf waarmee jy die Nyl
geslaan het, in jou hand en gaan weg. 6 Kyk, Ek sal daar voor
jou by die rots op Horeb STAAN;
14

Let op:
1. Die volk het nie gesien nie
2. Net Moses en die oudstes wat Yahweh REEDS gesien het was
daar
3. Yahweh het GESTAAN! Kan ‘n gees staan of SWEEF
dit.
Die Septuagint stel ook beter: And they saw the

place where the God of Israel STOOD; AND
UNDER HIS FEET was as it were a work of
sapphire slabs, and as it were the appearance
of the firmament of heaven in its purity.
24
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Duidelik en helder geskryf!
Wat is die Antromorfisme:

Definisie:
Assignment of human attributes to
nonhuman things. Biblical
anthropomorphisms are used primarily in
reference to God.
Hoekom is dit toegeskryf aan God? Omdat die kerk glo, God is GEES?
Yahweh is God. Yahweh het ons in sy BEELD geskape. As ek iets maak,
vorm uit klei en na my beeld maak, dan gaan dit soos ek lyk. Hoe is dit
dan so onverstaanbaar?
Die verduideliking van wat gegee word na aanleiding van Genesis 1 en
2
En die God het die mens geformeer uit die stof van die aarde
en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die
mens ‘n lewende siel geword.
Now, we know that strictly speaking man's physical body is not
patterned after the physical appearance of God. We are taught
in John 4 that God is Spirit and does not reside in a physical
body. However, this does not preclude the physical body being
some part of the image of God.

John 4 – alweer die EEN ENKELE vers met GEEN bevestiging dat
dit waarheid is nie is die STOPTEKEN om verder ondersoek in
te stel.
Het ons nie ‘n OPDRAG om alles te bevestig voordat dit as
WAARHEID weergegee word nie?
Bring dus een enkele vers waar Yahweh aan Israel
bekend gemaak het dat HY GEES IS?
NERENS in die HELE Hebreeuse geskrifte is daar EEN ENKELE
aanduiding dat Yahweh ‘n spook of gees is nie. Hy het ‘n vorm
soos ons, Hy het ‘n siel en ‘n gees en Sy vorm is soos ONS
LIGGAME.
25
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Ons is na SY BEELD geskape en ons het SY karakter eienskappe
gekry. Dit is wat ons lees uit die profete wat Yahweh intiem
geken het.
15

Yahweh se HEILIGE GEES is DEEL van Hom soos ONS GEES deel
van ons is. Maar omdat ons NIE Yahweh is NIE, my beeld kan
nooit ek wees nie, kan Yahweh Sy Gees STUUR waar Hy wil.
Ons kan nie. Ons is mense.
Gen 1
En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed,

en die Gees van God het gesweef op die
waters. 3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.
Die vraag is dus: Hoe is dit dat Abraham, Jakob
EN Moses Yahweh van aangesig tot aangesig
gesien het maar baie van die Israeliete kon nie?
 Abraham was die begin van Yahweh se volk wat Hy sou
uitkies en SY wette gee soos
Hy vir GEEN ander nasies gedoen het nie.
Ps 147 Hy maak aan Jakob SY woorde bekend, aan
Israel Sy insettinge en Sy verordeninge. 20 So het Hy aan

geen enkele nasie gedoen nie; en Sy
verordeninge, dié ken hulle nie. Halleluja!
 Jakob was die vader van die volk Israel, daarom het
Yahweh hom herdoop na Israel.
 En Moses het die wette en tien gebooie vir Israel gegee. Jy
mag geen gesnede beeld
maak nie.

AS Israel Yahweh gesien het soos Abraham,
Jakob en Moses Hom van aangesig tot
26
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aangesig gesien , sou daar VERSEKER beelde
gemaak gewees het om te aanbid- MENSLIKE
NATUUR. Dink maar net aan die miljoen
jesuskruise met ‘n dooie man wat hang deur
die eeue reg oor die wereld en almal aanbid
hierdie hangende Jesus.
Deut 4
die dag dat jy (die volk) voor die Aangesig van Yahweh
jou God by Horeb gestaan het, toe Yahweh aan my gesê
het: Vergader die volk vir My, en Ek sal hulle my woorde laat
hoor, dat hulle kan leer om My te vrees al die dae wat hulle op
die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. 11 Toe het julle
nader gekom en onder aan die berg gaan staan; en die berg het
met vuur gebrand tot in die middel van die hemel, met
duisternis, wolke en wolkedonkerheid. 12 En Yahweh het met
julle uit die vuur gespreek; julle het ‘n stem van

woorde gehoor, MAAR GEEN VERSKYNING
GESIEN NIE—net ‘n stem was daar. 13 Toe het Hy
aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om te
doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskrywe. 14
Ook het Yahweh my in dié tyd bevel gegee om julle die insettinge
en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land
waarheen julle oortrek om dit in besit te
16

neem. 15 Neem julle dan terdeë in ag ter WILLE
VAN JULLE SIELE—WANT JULLE HET GÉÉN
VERSKYNING GESIEN OP DIE DAG DAT YAHWEH
BY HOREB UIT DIE VUUR MET JULLE GESPREEK HET
NIE— 16 sodat julle nie verderflik handel deurdat

julle vir julle ‘n gesnede beeld, ‘n gelykenis van
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enige afgodsbeeld, maak nie: ‘n afbeelding van
man of vrou, 17‘n afbeelding van enige dier wat op die
aarde is, ‘n afbeelding van enige gevleuelde voël wat in die lug
vlieg, 18‘n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, ‘n
afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is;
19dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son
sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou
laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie—dinge

wat Yahweh jou God aan al die volke onder die
hele hemel uitgedeel het.
Moses is deur Yahweh onderrig en het geweet en VERSTAAN dat
die volk sou dwaal en gode maak om te aanbid. Moses het ook
geweet dat Yahweh beveel het om GEEN ander gode voor Sy
Aaangesig te bring nie. Yahweh het Israel beskerm teen hulle self
want ELKE ander nasie en volk rondom hulle het gesnede beelde
vir gode gehad. En ONTHOU- hulle het pas uit Egipte gekom wat
vrot was van afgodsbeelde. Ten spyte dat Yahweh beelde van
Hom of enige ander god verbied het, het opgrawings allerhande
beelde van Yahweh gewys. Tot Yahweh met Sy ‘vrou’ Astarte is
gevind.
Mens het deur die eeue beelde gemaak. Die grootste geloof wat
beelde en allehande goeterjies het is Room Katoliek(Algemene)
Kerk. Die oorsprong van die christelike geloof. Moenie die
Protestante beweging apart sien van die RKK nie. Die
geloofbelydenis op die vatikaan se muur is wat ons mense
Sondag na Sondag op sê. Die wat deur die eeue teen die
driekopgod van RKK gepraat is wreed vermoor, man vrou en
kind. Calvyn wat amper as god gesien word het Michael Servetus
laat verbrand op ‘n brandstapel van GROEN hout. Vervloek is
Calvyn!
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Hoekom het Yahweh opgehou om aan die Israeliete te
verskyn? Ons weet nie waarlik nie , net wat in die OT vir
ons gegee word. Maar Yahweh HET besluit om Sy
Aangesig vir Sy volk te verberg weens hulle ontrouheid
aan Hom.
Jes 8
Want so het Yahweh met my gespreek toe Sy hand my oorweldig
het en Hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van
hierdie volk nie, met die woorde: 12 Julle mag nie alles ‘n
sameswering noem wat hierdie volk ‘n sameswering noem nie,
en julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees, of verskrik
wees nie. 13 YAHWEH VAN DIE LEËRSKARE—HOM
MOET JULLE HEILIG, EN LAAT HY JULLE VREES EN
HY JULLE VERSKRIKKING WEES! 14 Dan sal Hy vir julle ‘n
heiligdom wees, maar ‘n klip waar ‘n mens teen stamp en ‘n rots
waar ‘n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel, ‘n
vangnet en ‘n strik vir die inwoners van Jerusalem.
17

15 En baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik
en gevang word. 16 BIND DIE GETUIENIS TOE, VERSEËL
DIE WET IN DIE HART VAN MY LEERLINGE. 17EN EK
SAL WAG OP YAHWEH, WAT SY AANGESIG
VERBERG VIR DIE HUIS VAN JAKOB, EN OP HOM
HOOP.
Jes 54
Vir ‘n klein oomblik het Ek jou verlaat, maar met groot
ontferminge sal Ek jou vergader. 8 In ‘n uitstorting van toorn
HET EK VIR ‘N OOMBLIK MY AANGESIG VIR JOU
VERBERG, MAAR MET EWIGE GOEDERTIERENHEID
ONTFERM EK MY OOR JOU, SÊ YAHWEH, JOU
VERLOSSER.
Esegiel 39
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En Ek sal My heilige Naam bekend maak onder My volk Israel en
sal My heilige Naam nie meer laat ontheilig nie; en die nasies sal
weet dat Ek Yahweh is, die Heilige in Israel. 8 Kyk, dit kom en
gebeur, spreek Yahweh. Dit is die dag waarvan Ek gespreek het.
En Ek sal my heerlikheid onder die nasies bring, en al die nasies
sal My strafgerig sien wat Ek voltrek het, en My hand wat Ek op
hulle gelê het. 22En die huis van Israel sal weet dat Ek Yahweh
hulle God is, van dié dag af en verder. 23En die nasies sal weet
dat die huis van Israel vanweë hulle ongeregtigheid in ballingskap
gegaan het; omdat hulle teen My troubreuk begaan het, het EK
MY AANGESIG VIR HULLE VERBERG EN HULLE
IN DIE HAND VAN HUL TEËSTANDERS OORGEGEE,
SODAT HULLE ALMAL DEUR DIE SWAARD GEVAL
HET.

Hos 5 Dan gaan Ek heen, Ek keer na My
woonplek terug, totdat hulle skuld beken en My
aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek.
As ons dus puntsgewys saam vat wat hier bo
bespreek is dan het ons die volgende
 Dit is duidelik dat Yahweh wel van aangesig tot aangesig met
enkeles gepraat het.
 Dit is duidelik dat Sy stem hoorbaar was vir al die Israeliete by
Horeb.
 Dit is duidelik dat Yahweh GEEN gesnede beeld van Hom wou
gehad het nie. Hy wou nie aanbid word deur beelde nie maar
deur vertroue en vrees.
 Dit is ook duidelik dat Yahweh heel maklik op aarde kan
verskyn en met mense praat. Immers is Hy tog GOD.

Wat is die Slotsom?
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 Yahweh is NIE ‘n GEES nie.
 Yahweh kan op aarde met mense praat, face to face sonder
dat hulle sterf.
 Yahweh het GEEN rede gehad om as MENS te manifesteer
nie.
18

 Laastens – die EEN vers wat beweer dat geen mens Yahweh
se GESIG kan sien nie is vals vertaal of bygevoeg. Dit is in elkgeval
nie die antwoord op die vraag nie. Ons sal nie kan staande bly in
die GLORIE van Yahweh soos Moses gevra nie.
 Nerens het Yahweh eers geskimp dat Hy slegs GEES is nie.
Geen Israeliet het dit geglo nie.
 Jesus in Johannes praat snert.
Is dit belangrik vir my om Yahweh se Aangesig te sien? Nee, nie
eintlik nie. Yahweh se Stem hoor ek elke dag as ek Sy woorde
lees. Ek ken Yahweh deur hierdie woorde en Hy is in my hart en
my siel en my verstand. Yahweh is ‘n groter werklikheid vir my as
die lewe self. Yahweh is my deel.
Sy bestaan is in my lewe en die enkele kere wat Hy Hom aan my
gewys het deur Sy kragtige dade is vir my genoeg om net in Hom
te rus. Die belofte staan:
Ps 11
Want Yahweh is regverdig; Hy het geregtighede lief; DIE
REGVERDIGES/OPREGTES SAL SY AANGESIG SIEN.
_______________________________________________
_________________

Die volgende wat angespreek moet word
is of Yahweh MENS kan word
Num 23:19
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God is geen mens dat Hy sou lieg nie; of ‘n seun van die
mens/mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê
en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?
1 Sam 15:29
En ook lieg die Roem van Israel nie, en Hy ken geen berou nie;
want Hy is geen mens, dat Hy berou sou hê nie.
Herroep weer: "God is not a man, that He should lie, Nor a
son of man, that He should repent; Has He said, and will He
not do it? Or has He spoken, and will He not make it good?"
(Numbers 23:19). Those who deny that Jesus has two natures,
the divine and human, will often quote Numbers 23:19 as proof
that Jesus cannot be God in flesh. But this verse is not a
challenge to the doctrine that Christ is God in flesh. First
of all, at the time Numbers was written, God had not yet become
incarnate. So, it is true that God was not then a man--because
the Word had not yet become flesh (John 1:1, 14). Remember,
the verse says, "God IS not a man . . . " Second, the verse says
that "God is not a man, that he should lie, nor a son of man, that
he should repent." In other words, the verse is dealing with the
issue that God does not lie nor does he repent (of his sins). The
verse isn't denying that the Word becomes incarnate
later on. Instead, it is saying that God is not like people because
he does not lie, nor does he need to repent from sin. Those who
would use this verse to deny the incarnation of the Word in flesh
should read what it actually says.
19

Terloops: incarnation is ‘n aaklige heidense
konsep, jig!!!! Galatians 4:4 But when the time had
fully come, God sent His Son, born of a woman, born
under the Law,
‘n GROOT GROOT JIG! Sies man, om te eers wil dink
dat die Skepper van hemel en aarde, die Heilige van
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Israel, Yahweh Sabaoth, deur die geboortekanaal van ‘n
aardse vrou kan gaan is kort van GODSLASTERING. En
ek is dus net duskant van ‘n vervloeking van enige een
wat dit glo!
 Waar het Yahweh OOIT, behalwe dat Hy nooit gesê dat HY
wat Yahweh is, ‘n ‘seun’ by ‘n aardse vrou gaan kry (so ‘n vervelig
heidense mitologie), dat die ‘seun’ TWEE NATURE sal hê?
Die enigste wat gebruik word om hierdie konsep te verduidelik
kom uit Johannes. Hier ‘n verduideliking van die twee nature:
The prologue informs readers of the true identity of Jesus: he is
the Word of God through whom the world was created and who
took on human form.[23] John 1:10-12 outlines the story to follow:
Jesus came to the Jews and the Jews rejected him, but "to all
who received him (the circle of Christian believers), who believed
in his name, he gave power to become children of God."[24]
John 1:1
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the
Word was God.
John 1:14
And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his
glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth

Dus Jesus as die WOORD en as aparte entiteit en wat God en
Skepper is, word hier beweer.
 As Yahweh dus aanbid word en Dawid sê die volgende:
Ps 119:89 Vir

ewig, o Yahweh, STAAN U
WOORD vas in die hemele.
Is daar dan ‘n verskil tussen U WOORD en DIE WOORD. Is dit
twee aparte goed of is een geskep deur die kerk om NOG ‘n God
te maak?
Want NERENS is die frase- “ DIE Woord” in die Tanakh
nie.
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 Daar is 150 frases “die woord van Yahweh” , wat die woorde
van Yahweh is en nie NOG ‘n entiteit APART van Yahweh nie.
As Hy sê luister na My woorde is dit dieselfde as om te LUISTER
na Sy Stem, na die Stem van Yahweh en NIE ‘n ander entiteit nie
maar na onse God.
20

Exodus 19:5
Now therefore, if ye will obey My voice indeed, and keep My
covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto Me above all
people: for all the earth is mine:
Jeremia 26:4
Sê dan vir hulle: So spreek Yahweh: As julle na My nie luister
nie, om in My wet te wandel wat Ek julle voorgehou het,
Jer 11 Luister na MY STEM EN DOEN DIE WOORDE
NET SOOS EK julle beveel; dan sal julle vir My ‘n volk wees, en
Ek sal vir julle ‘n God wees—
Jer 7
Van die dag af dat julle vaders uit Egipteland uitgetrek het tot
vandag toe het Ek na julle al my knegte, die profete, gestuur,
daagliks, vroeg en laat; 26 MAAR HULLE HET NA MY NIE
GELUISTER EN GEEN GEHOOR GEGEE NIE, maar hul nek verhard;
hulle het dit erger gemaak as hul vaders. 27 Ook moet jy al
HIERDIE WOORDE AAN HULLE MEEDEEL, maar hulle sal
na jou nie luister nie; en jy moet na hulle roep, maar hulle sal jou
nie antwoord nie. 28 Sê dan vir hulle: Dit is die nasie wat NA
DIE STEM VAN YAHWEH HULLE GOD NIE GELUISTER
het nie en die tugtiging nie aangeneem het nie; die opregtheid
het verdwyn en is uitgeroei uit hulle mond.
Jeremia 29 10 Want so sê Yahweh: As eers sewentig jaar vir
Babel verby is, sal Ek op julle ag gee en aan julle MY GOEIE
WOORD vervul om julle na hierdie plek terug te .
Jesaja 55
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Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in
vettigheid verlustig 11 SO SAL MY WOORD WEES WAT UIT
MY MOND UITGAAN: DIT SAL NIE LEEG NA MY terug
keer nie.
Jesaja 66
1 So sê Yahweh: Die hemel is My troon en die aarde die
voetbank van My voete. ... Ek let: op hom wat arm is en
verslae van gees, EN WAT BEWE VIR MY WOORD.
Jeremia 23 29 IS MY WOORD NIE SÓ, SOOS 'N

VUUR, SPREEK YAHWEH, EN SOOS 'N HAMER
WAT 'N ROTS STUKKEND SLAAN NIE.
Uit hierdie verse is dit duidelik dat die WOORD van Yahweh NIE
‘n ander god is nie. Ek lees net van Yahweh se STEM, van die
woorde wat Hy SPREEK, na die opdrag om te LUISTER en van die
WOORD van YAHWEH soos dit na Sy profete gaan. Nerens is ‘n
ander
21

god te sprake nie nog minder ‘n fairy tale entiteit wat vlees
geword het. Dit is pure kerk dogma.
 Waar het Yahweh OOIT gesê dat Sy woord of
Yahweh self VLEES gaan word?

Nerens. Weereens is dit Johannes wat hierdie twak skryf
met GEEN bevestiging van enige ander boek in die christen bybel
nie, nog minder in die Hebreeuse geskrifte.
Yahweh is duidelk – Hy is nie MENS nie, NOG minder SEUN van
die MENS of MENSESEUN of MENSEKIND nie. Wie is Johannes
om dit te wil verander? O ja, die kerk se Johannes mag. Beslis NIE
‘n profeet van Yahweh sou WAAG om sulke twak te skryf nie. As

Jesus dus beweer dat HY die seun van die
mens is dan kan HY BESLIS NIE YAHWEH
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WEES NIE want YAHWEH stel dit BESLISSEND
DAT HY NIE ‘N SEUN VAN DIE MENS IS. Num
23- God is geen mens dat Hy sou lieg nie; of ‘n seun
van die mens
Yahweh BLY in die hemel en het per geleentheid
afgedaal na die aarde om Sy EERSGEBORE seun,
Israel, te leer.
1 Kon 8
Laat dan nou, o God van Israel, u woord tog waargemaak word
wat U gespreek het tot u kneg, my vader Dawid. 27 Maar sou
God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja, die
hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder
hierdie huis wat ek gebou het. 43 WIL U DAN HOOR UIT
DIE HEMEL, U VASTE WOONPLEK, en doen volgens
alles waaroor die uitlander U sal aanroep, sodat al die
volke van die aarde u Naam mag ken, om U te vrees
soos u volk Israel, en mag gewaar word dat u Naam uitgeroep is
oor hierdie huis wat ek gebou het. 44As u volk uittrek in die
oorlog teen sy vyand op die pad waarop U hulle stuur, en hulle
bid tot Yahweh in die rigting van die stad wat U verkies het, en
van die huis wat ek vir u Naam gebou het, 45 WIL DAN IN DIE
HEMEL HULLE GEBED en hulle smeking hoor en aan
hulle hul reg verskaf.

As die christen dogma kom met die “ woord het
vlees geword en onder die mense gewoon”,
dan is dit teenstrydig met alles wat in die
Hebreeuse geskrifte staan. Forever, O Yahweh,
Your WORD Is settled in heaven.
Hoe dan nou? Wie lieg? Dawid of Johannes? Wie is ‘Johannes’.
Hy is nooit deur Yahweh aangewys as profeet nie. EN Yahweh
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se WOORD is by Hom as spraak en klanke en is in die HEMEL
vir ewig.
Jesus as WOORD het volgens die NT op aarde geloop as mens.
NOOIT is hierdie konsep OOIT aan die Israeliete oorgedra nie.
Dit is gefabriseer in die NT vir die christelike geloof.
22

Die vraag is nodig want Yahweh het oor en oor gesê dat HY
ALLEEN Verlosser van Israel is. Waar het Yahweh NOG ‘n
verlosser, die woord gebruik VERLOSSER, vir die
toekoms. NERENS nie.
Hierdie Jesus van Johannes praat twak.
Joh 1
En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—
en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die
ENIGGEBORENE wat van die Vader kom—vol van genade
en waarheid. 15 Johannes getuig van Hom en roep en sê: Dit was
Hy van wie ek gesê het: Hy wat ná my kom, het voor my geword,
want Hy was eerder as ek. 16 En uit sy volheid het ons almal
ontvang, ja, genade op genade. 17Want die wet is deur Moses
gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus
gekom. 18 NIEMAND HET OOIT GOD GESIEN NIE; DIE
ENIGGEBORE SEUN WAT IN DIE BOESEM VAN DIE
VADER is, dié het Hom verklaar.
Nou ja, wie lieg nou hier? Want hier is TWEE GROOT LEUENS.
 Ons het nou net gesien dat Abraham, Jakob en Moses Yahweh
van Aangesig tot aangesig gesien het. Of lieg almal nou?
 Enigebore?? Lieg Johannes of Yahweh. Verstaan
Afrikaans- as jy eniggebore is het jy GEEN ander broers
of susters nie.
Terloops, nog een van die leuens: Het hierdie Jesus nie beweer
dat hy broers en susters het nie?
Het Yahweh nie gesê, wat hierdie Jesus herhaal het:
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Ps 82
God staan in die vergadering van die gode; Hy hou
gerig te midde van die gode. Is dit in die hemel? Nee,
Israeliete in die vergadering van Yahweh is die gode Want
Yahweh VRA:
2 Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en

partydig wees vir die goddelose mense? Sela.
Net mense en nie allerhande engele of ander
gode kan partydig wees vir die goddelose nie,
maar ONS wil mos almal vergewe en regverdig!
3 Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en
die arme sy reg.
4 Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die
goddelose mense. 5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop
rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel.
Ons as Israeliete, die regverdiges van Yahweh moet dit DOEN.
Want mense KEN nie vir Yahweh nie, ken en vrees NIE Sy Naam
nie en daarom is hulle in die duister en MIS AL SY BELOFTES!
23

6 Ek self het gesê: Julle is gode, en julle is almal
KINDERS ( nie net seuns nie – dit is kinders) van die
Allerhoogste— 7 nogtans sal julle sterwe soos

mense, en soos een van die vorste sal julle val.
Beslissend: nie gode maar Israeliete wat Yahweh SY gode noem.
Dit is natuurlik ‘n gekose manier van vertaling. Ek persoonlik
verkies #0430 ' אֱ ִהיםelohiym {el-o-heem'} 1) (plural) 1a)
rulers, judges 1b) divine ones 1c) angels 1d) gods Per slot van sake is ons
Yahweh se regeerders hier op aarde en nook sy magistrate. Israel beteken mos:
Regeer met God.

8 Staan op, o God, oordeel die aarde! Want U het erfbesit van al
die nasies.
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En nou? WAAR is die ENIGEBORE nou? Omdat die ‘seun’ ‘n
mengsel van ‘n god en aardse vrou is, is dit nou enige gebore?
Heidense snert.
Yahweh stel dit duidelik dat Israel Sy EERGEBORENE
is, wat nog dogters en seuns na die volk in Egipte kan
hê- die dogter van Sion en die dogter van Juda is
voorbeelde. Ons is KINDERS van die Yahweh, kinders
van die volk wat uit Egipte getrek het.
 Exo 4 Dan moet jy vir Farao sê: So spreek Yahweh: My

eersgebore seun is Israel. 23 Daarom beveel Ek jou:
Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het
geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat
sterwe.

 Yahweh beskryf ook Israel as SY SEUN se geboorte
Eseg 16
En wat jou(Israel) geboorte aangaan—die dag toe jy(die
volk Israel) gebore is, is jou nawelstring nie afgesny nie; en jy is

nie met water gewas om jou te reinig nie; ook is jy nie met sout
ingevrywe of in doeke toegedraai nie. 5 Geen oog het medelyde met
jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer
te wees nie; maar jy is op die oop veld gegooi uit afsku vir jou lewe, die
dag toe jy gebore is. 6 En Ek het by jou verbygegaan en jou

sien spartel in jou bloed; toe het Ek vir jou gesê in jou
bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef! 7
Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het Ek jou gemaak!
En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik; jou
borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en
bloot. 8 En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd
was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou

uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het
24
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vir jou gesweer en met jou ‘n verbond aangegaan,
spreek Yahweh, EN JY HET MYNE GEWORD. 9 Daarop het
Ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel EN

JOU
MET OLIE GESALF. (Israel is die gesalfde van
Yahweh. PUNT. As dit verstaan word sal ook
agtergekom word dat NOOIT NOOIT is ‘n ander
gesalfde aangekondig nie, behalwe in die
koppe van die christene. Addendum A.) 10 Ook het
Ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel
gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. 11
Verder het Ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit
en ‘n ketting om jou hals. 12 En Ek het ‘n ring aan jou neus gesit en
oorringe aan jou ore en ‘n pragtige kroon op jou hoof. 13 Ja, jy het jou
versier met goud en silwer, en jou klere was fyn linne en sy en
veelkleurige stowwe; jy het fynmeel en heuning en olie geëet, en jy
was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy
koninklike waardigheid bereik het. 14 Daarby het daar ‘n
naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid,
WANT DIT WAS VOLMAAK Deur my versiersels wat Ek op jou
aangebring het, spreek Yahweh.

 Yahweh herriner Israel aan Sy EERSGEBORE seun
Israel
Hos 11 TOE ISRAEL ‘N KIND WAS, HET EK HOM

LIEFGEHAD, EN UIT EGIPTE HET EK MY SEUN
GEROEP.
Die Septuagint stel beter:

Early in the morning were they cast off, the king of Israel has been cast
off: for Israel is a child, and I loved him, and out

of Mizraim{gr.Egypt} have I called his children.
So MIN weet dat Yahweh Sy seun as Israel
verklaar het en omdat so min dit weet, is die
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rede hoekom die vraag in Spreuke gestel word:
( ‘n Wyse en wonderlike gedeelte).
HAAL DIE HOOFLETTERS UIT wat NOOIT
bestaan het in Hebreeus nie maar ingesit is vir
die godseun dogma!!
Spreuke 30
Die woorde van Agur, die seun van Jake; die
Godspraak. Die man spreek: Ek het my moeg
gemaak, o God, ek het my moeg gemaak, o
God, en ek versmag. 2 Ja, ek is te dom om
mens te kan wees, en ek het geen
menseverstand nie. 3 En ek het nie wysheid
geleer, sodat ek kennis van die Heilige
(Yahweh)
25

sou besit nie. 4 Wie het na die hemel opgeklim
en neergedaal? (Yahweh) Wie het die wind in
SY vuiste versamel? (Yahweh) Wie het die
waters in ‘n kleed saamgebind? (Yahweh) Wie
het al die eindes van die aarde vasgestel?
(Yahweh) Hoe is SY Naam? (Natuurlik is dit
Yahweh, Hy wat alles vasgestel het) En hoe is
die naam van SY seun ( Yahweh het Israel as
Sy EERSGERBORE seun verklaar) —as jy dit
WEET? (probeer dit vra onder christene) 5 Elke
woord van God is gelouter; Hy is ‘n skild vir die
wat by Hom skuil. 6 VOEG BY SY WOORDE
NIKS BY NIE, sodat Hy van jou nie rekenskap
vorder en jy as ‘n leuenaar openbaar word nie.
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7 Twee dinge vra ek van U; onthou dit nie aan
my voordat ek sterf nie: 8 Hou valsheid en
leuentaal ver van my af; gee my nie armoede of
rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my
bestem is; 9 dat ek nie, as ek oorversadig
geword het, U verloën nie, en sê: WIE IS
YAHWEH? En dat ek nie, as ek arm geword het,
steel en my aan DIE NAAM VAN MY GOD
VERGRYP NIE.
Hierdie psalm is ‘n duidelike vergryping om
christen dogma te regverdig. Toe die geskryf is
het Israel SLEGS geweet van Yahweh en dat
Yahweh Sy SEUN, ISRAEL, verklaar het aan die
Farao toe Hy hulle uit Egipte gelei het. By die
Israeliete was die wete dat HULLE Yahweh se
seun was en dat HULLE as volk uitverkies was.
GEEN profeet het OOIT probeer om die gedagte
te verander nie. Israel is Yahweh se

EERSGEBORENE. PUNT.
Samevatting:
 Jesus lieg- mense op aarde het Yahweh van aangesig tot
aangesig gesien. Yahweh het wel Sy gesig verberg vanweë die
hoeredery van Sy volk.
 Jesus lieg – as jy ENIG gebore is maar nie die EERSgeborene
nie dan is jy NIE Eniggebore nie. Hy WEERSPREEK die God van
Israel wat by herhaling Israel as SY seun verklaar het.
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 Dan praat ek nie eers van al die ander leuens wat hierdie
Jesus vertel het nie, lynreg teenoor Yahweh en Sy profete se
woorde. Bespreek later.
Die volgende punte:
 Mense moet lees wat daar staan en VERSTAAN.
 As Yahweh die God van Israel NIE iets Sê NIE dan
mag GEEN mens INLEES wat daar NIE staan nie.
 As Jesus sê dat hy ‘SON OF MAN ‘ is dan KAN hy nie
Yahweh wees nie want Yahweh is DUIDELIK dat HY NIE
SON OF MAN IS NIE!
26

 As Yahweh se dat GEEN ander gode voor Sy
Aangesig gebring mag word nie dan beteken dit GEEN.
NIE Jesus of die heilige gees NIE. Want AS dit deur
Yahweh GOEDGEKEUR was dan sou HY DIT GESê
HET!
 Daar word gesê dat Jesus opgevaar het na die hemel
en aan die Regterhand van Yahweh sit. En daar word
gesê dat Jesus in die hemel VOOR sy ‘koms’ na die
aarde as die WOORD en deel van die drie in een
godheid was, dus OOK ‘n GOD! Maar Yahweh is
DUIDELIK:
Jes 45:5 Ek is Yahweh, en daar is geen ander

nie; buiten My is daar geen God nie;
Deut 32:39
Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god
naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het
verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit my hand red
nie.
1 Konings 8:23/2 Kron 6:14
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en gesê: Yahweh, God van Israel, daar is bo in die

hemel of onder op die aarde geen God soos U
nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir U knegte
wat voor U aangesig wandel met hulle hele hart,

Hier is dit mos duidelik dat Jesus as woord en
god NIE IN DIE HEMEL saam met Yahweh was
NIE.
Jes 43
10 Júlle is my getuies, spreek Yahweh, en My kneg wat Ek
uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat

dit

Ek is—voor My is geen God geformeer nie,

en ná My sal daar geeneen wees nie.
So hoe kan Jesus ‘geformeer’ word uit Yahweh
om mens te wees met twee ‘NATURE’ ??? Van
wanneer is EK meervoud? Wanneer word EK
eintlik ONS soos wat beweer word?. Ek is
beteken EK IS en GEEN mens mag daarin lees
wat daar NIE STAAN NIE!
11 Ek, Ek is Yahweh, en daar is geen
REDDER/Heiland buiten My nie. 12 Ék het
verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen
ander god onder julle nie; en julle is my getuies, spreek
Yahweh, en Ek is God. 13 Ook van vandag af is Ek dit, en
niemand red uit my hand nie; Ek werk, en wie kan dit
keer?
27

Jes 45:21
21 Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het
dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig? Is
44
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nie Ek, Yahweh, nie? En buiten My is daar
geen ander God nie: ‘n regverdige en
reddende God is daar buiten My nie.
Hoe kan die kerk dan beweer dat daar NOG ‘n
God is wat kan RED????
22 Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die

aarde! Want Ek is God, en

daar is geen

ander nie. !!!!!!!!!!!! 23 Ek sweer by Myself;
geregtigheid gaan uit My mond, ‘n woord wat nie
herroep word nie: dat voor My elke knie sal

neerbuig, by My elke tong sal sweer.
Hosea 13:4
4 Tog was Ek, Yahweh, jou God van Egipteland af, en buiten
My het jy geen God geken nie, ja, BEHALWE MY is daar

geen REDDER/Heiland nie.
‘n Bevestiging dat daar geen ander god aan Israel ooit
voorgestel sal word nie ANDERS sou Yahweh dit
gekwalifiseer het.
Jesus as REDDER, GOD en VERLOSSER is ‘n god wat
deur die kerk geskep is en om hom te aanbid OOTREE
JY DIE UITDRUKLIKE BEVEL.

JY MAG GEEN, GEEN ANDER GODE
VOOR MY AANGESIG BRING NIE. JY
MAG NIE NEERBUIG EN HULLE DIEN
NIE!
45
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WIE wil nou beweer dat Yahweh NIE weet
waarvan Hy praat of dat Hy lieg en die NT met
hulle seungod die waarheid is???
Opmerking:
Die keuse om Yahweh se NAAM te verander in ‘n titel
HERE is gedoen sodat dit makilker sou wees om die
drie in een godheid te verander in VADER, SEUN en
HEILIGE GEES. Want ‘n NAAM is vir een ENTITEIT en
kan GLAD nie drie in een voorstel nie, terwyl HERE
vaag en onspesifiek is. Yahweh se Naam is amper

7000 keer verander in HERE. Hoekom? Ten
spyte dat Yahweh duidelik gespreek het:
28

Jes 42:8
ániy y'hwäh hû sh'miy ûkh'vôdiy l'achër lo-eTën ût'hiLätiy laP'šiyliym

Letterlik vertaal:

Ek is Yahweh, MY NAAM en MY EER sal ek aan
GEEN ander GEE, of my LOF aan gesnede
beelde.
Met ander woorde: Yahweh is EEN, ‘n ENIGE
GOD wat slegs SY Naam en SY Glorie en SY
Eer eis en DEEL dit met niemand nie. Deut 6:4:
sh'ma yis'räël y'hwäh élohëynû y'hwäh echäd
HOOR Israel, YAHWEH onse GOD is ‘n ENIGE
Yahweh.
LET OP: Daar staan NIE Yahweh onse God is ‘n ENIGE
God nie. Daar staan dat Yahweh is ‘n EEN/ENIGE YAHWEH.
Maw as Yahweh sê HY is die ewiglewende God en die ALLEEN
God dan kan Hy NOOIT in drie gedeel word nie. Dit is kerkdogma
en kerk geloof.
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Jesus kan NOOIT die EER van Yahweh se Naam hê nie.
GEEN knieg sal voor hom buig nie. Net voor die God
van Israel, die God van hemel en aarde, ons Skepper.
As jy Jesus aanbid as God dan glo jy eintlik dat
Yahweh lieg As Hy sê daar is geen God langs Hom nie.
 As jy glo dat Jesus die HOOGSTE Naam is dan lieg
Dawid en Yahweh en Sy profete.
Ps 83
Laat hulle beskaamd staan en verskrik wees vir ewig, en laat
hulle rooi van skaamte word en omkom; 18 sodat hulle kan

weet dat U, wie se Naam YAHWEH is, ALLEEN
die Allerhoogste is oor die hele aarde.
Exo 3:15
Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van
Israel meedeel: Yahweh, die God van julle vaders, die God

van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob,
het my na julle gestuur. DIT IS MY NAAM VIR
EWIG, en dit is MY GEDENKNAAM VAN
GESLAG TOT GESLAG.
Num 6:27
So moet hulle dan My Naam op die kinders van
Israel lê; en Ék sal hulle seën.
Jes 48:11 Om My ontwil, om My ontwil sal Ek dit doen—

want ag, hoe is my Naam
ontheilig! —en Ek sal my eer aan geen
ander gee nie.
29
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12 Luister na My, o Jakob, en Israel, wat
Ek geroep het, dit is Ek; Ek is die

Eerste, ook is Ek die Laaste.
So vergeet die snert van Openbaring van die
eerste en die laaste of hoe sê hallusinerende
Johannes, die alfa en die omega.
NEE. Yahweh is die EERSTE en die LAASTE.
Daar was geen god voor Hom en sal ook nooit
na Hom wees nie want HY IS. Lat ons Sy
getuies wees:- Jes 43 10 Júlle is my getuies, spreek
Yahweh, en My kneg wat Ek uitverkies het, sodat
julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is—

voor My is geen God geformeer nie, en ná
My sal daar geeneen wees nie.
Jes 16:20
Sal ‘n mens vir hom gode maak wat tog geen gode is nie? 21
Daarom, kyk, Ek laat hulle hierdie keer voel, voel My hand en

My mag; en hulle sal WEET dat MY NAAM
YAHWEH is.
Mal 4:2 Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die

son van geregtigheid opgaan, en daar sal
genesing onder My vleuels wees; en
julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. 3 En

julle
sal die goddelose vertrap, want hulle sal
soos stof wees onder julle voetsole op
die dag wat Ek skep, sê Yahweh van die
48

Implikasies Deuteronomium 5

No.1147

leërskare. 4 Dink aan die wet van Moses,
My kneg, wat Ek hom beveel het op
Horeb vir die hele Israel—insettinge en
verordeninge.
Dit is Yahweh se boodskap aan ons VANDAG.
Yahweh is nie net alleen God nie maar NET HY kan ons
sonde en oortreding vergewe.
1 Kon 8
As hulle teen U sondig—want daar is geen mens wat nie sondig
nie—en U op hulle toornig is en hulle aan ‘n vyand oorgee en
hulle veroweraars hulle as gevangenes wegvoer na die land van
die vyand, ver of naby, 47en hulle dit ter harte neem in die land
waarheen hulle as gevangenes weggevoer is, en hulle hul bekeer
en U smeek in die land van die wat hulle weggevoer het, en sê:

Ons het gesondig en verkeerd gehandel, ons
was goddeloos— 48en hulle hul tot U bekeer
met hul hele hart en met hul hele siel, in die
land van hul vyande wat hulle weggevoer het,
en hulle bid tot U in die rigting van hulle land
wat U aan hulle vaders gegee het, van die stad
wat U verkies het,
30

en die huis wat ek vir u Naam gebou het, 49 wil
dan in die hemel, u vaste woonplek, hulle
gebed en hulle smeking hoor en aan hulle hul
reg verskaf, 50 en vergeef u volk wat hulle teen
U gesondig het, ja, al hulle oortredinge wat
hulle teen U begaan het; en laat hulle
barmhartigheid vind voor die wat hulle
49
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weggevoer het, dat dié hulle barmhartig kan
wees.
As Yahweh ons sondes kan vergewe, wie is
hierdie Jesus dan? Ek het hom glad nie nodig nie.
Yahweh hoor in Sy woning in die hemel as ons ons
sondes bely en HY VERGEWE ONS! NIEMAND kan
of het vir my sondes gesterf nie. Ek sal as ek nie
bely nie vir my EIE sondes sterf en AS ek bely sal Ek
vergewe word en LEWE VIR EWIG.
Eseg 18 Eseg 33
As Ek aan die regverdige sê dat hy sekerlik sal
lewe, en hy vertrou op sy geregtigheid en doen onreg,
dan sal aan al sy geregtighede nie gedink word nie,
maar deur sy onreg wat hy doen, daardeur sal hy
sterwe.
Yahweh se aan Sy regverdiges: Wandel in My
weg, Luister na My Stem en Onderhou My
bevele en jull sal LEWE en NIE STERWE NIE!
Ek het reeds die ewige lewe en die Israeliete het
dit gehad EEUE voor die kerk se Jesus se twak
gekom het van: NIEMAND kom na die vader
behalwe deur my nie- RUBBISH.
Uit die boonste gedeelte is daar al klaar ‘n aanduiding dat wat
gepreek en bely word deur die christelike godsdiens is
teenstrydig met dit wat die woorde van Yahweh ons leer.
1. Yahweh is nie gees nie. Ons is na Sy beeld – BEELDgeskape en ons is nie gees alleen nie
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2. GEEN god is by Yahweh in die hemel nie, dus die
geloofsbelydenis- “ sit aan die regtehand van God (as
god)” is ‘n leuen.
3. Yahweh het Sy NAAM en EER en GLORIE aan GEEN
god of mens gegee nie
4. Yahweh het NOOIT gese dat SY WOORD of WOORDE
vlees sal word nie
5. Yahweh het NOOIT aangekondig dat Hy ‘n
ENIGGEBORE SEUN het of gaan kry nie
6. Yahweh het NOOIT OOIT gesê dat ons deur ‘n
mediator moet gaan om naby Hom te wees nie of ons
sondes aan die mediator te bely nie ( en die priester
argument is so vervelig en vals so ook die slagoffers
storie)
7. NOOIT het Yahweh gesê dat ‘ n “ander koning en
verlosser” sal kom nie.
So hoeveel keer het hierdie Jesus nou al gelieg:
31

Joh 4
Jesus sê vir haar: ....24 God

is Gees; en die wat
Hom aanbid, moet in gees en waarheid
aanbid.
Toe nie. Yahweh is NIE GEES NIE.
Joh 3:16
3 Jesus antwoord en sê vir hom.... Want so lief het God
die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun
gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie
verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan
hê. 17Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie
om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die
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wêreld deur Hom gered kan word. 18 Hy wat
in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie
glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo

het in die Naam van die eniggebore Seun
van God nie.
SJOE- watter klomp kerktwak is hierdie nie!
 Reeds behandel – Yahweh het NOOIT NOOIT NOOIT aan Israel
geleer dat Hy ‘n ENIGGEBORE seun het nie, net ‘n EERSGEBORE
SEUN, Israel.
 NOOIT NOOIT het Yahweh Israel geleer dat hulle in
HIERDIE ‘seun’ moet glo om hulle siele vir ewig te laat
lewe nie!
 NOOIT NOOIT NOOIT is daar ENIGE ander naam aan
Israel GEPROFETEER dat hulle in HIERDIE naam gered
sal word nie.
Hier is dus DRIE LEUENS opgtower vir die kerk se god om die kerk
se god BO YAHWEH se WOORDE te stel. Daar is NET een

NAAM waarvoor ELKE knieg sal buig en dit is
voor die HEILIGE NAAM, Yahweh.
Jes 45 Wend julle tot My en laat julle red, alle
eindes van die aarde! Want Ek is God, en daar
is geen ander nie. 23 Ek sweer by Myself;
geregtigheid gaan uit My mond, ‘n woord wat
nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal
neerbuig, by My elke tong sal sweer.
So ver het ons dus meer as 4 VIER LEUENS. Hoeveel nog is nodig
om te sien dat hierdie god van die NT is ‘n valse god, ‘n dooie
god en ‘n geskepte god wat Yahweh se kinders weg lok.
32

51

52

Implikasies Deuteronomium 5

No.1147

Kom ons ondersoek verder die LEUENS wat NT se Jesus
verkondig. Die skrywers van die boeke het net so baie leuens
geskryf maar belangrik is Jesus se eie woorde se leuens. AS hy
die fisiese seun van Yahweh was sou hy NOOIT ‘n enkele woord
gesê het wat TEEN sy vader sou praat nie. Maar oe wee, die
leuens!

Vergifnis van sonde:
Daar is baie ‘sondes’ genoem in die Torah: oortredinge teen jou
naaste en oortreding teenoor Yahweh se gebooies.
Die geliefkoosde praatjies van die christene is die slagoffer en die
priesters. Ek gaan nie dit aanspreek nie want my ondervinding is
dat geen iets hulle anders sal laat dink nie. Ek gee dus die
volgende vra vir oordenking:
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 Is Jesus geslag deur ‘n priester in die tempel?
Maar elke sondoffer waarvan ‘n deel van die bloed in
die tent van samekoms gebring word, om in die
heiligdom versoening te doen, mag nie geëet word nie;
dit moet met vuur verbrand word.
Maar die sondofferbul en die sondofferbok waarvan die
bloed ingebring is om versoening te doen in die
heiligdom, moet hulle buitekant die laer uitbring; en
hulle velle, hulle vleis en hulle mis moet met vuur
verbrand word.

 Vergewe Hy ons sondes SONDER slagoffer en priesters?

 Is Jesus verbrand?
Dan moet hy van die bloed van die sondoffer teen die
kant van die altaar sprinkel; maar wat oorbly van die
bloed, moet aan die onderkant van die altaar uitgedruk
word; dit is ‘n sondoffer.

 Is Jesus volgens die sondoffer wet se voorskrifte wat vir ewig
staan geoffer?
Die antwoorde is: Nee, Ja, Ja, Ja en NEE. NEE vir die sondoffer:
Dit sal alle christene betaam om eers die wette rondom die
sondoffers te lees voordat hulle so graag aan ‘n menslike
sondoffer wil glo en ons wat die wet onderhou, wat die
sondoffer van hulle Jesus verwerp vir die heidense gebruik wat
dit is, wil verdoem.

 Is Jesus se bloed teen die altaar in die tempel
gesprinkel
36wat Yahweh beveel het om hulle te gee van die kant
van die kinders van Israel, op die dag toe Hy hulle gesalf
het. Dit is ‘n ewige insetting vir hulle geslagte.
37 DIT IS DIE WETTE VIR DIE BRANDOFFER,
DIE SPYSOFFER EN DIE SONDOFFER

 Kan Yahweh verander?
 Staan Sy wette vir ewig?
 Hoor Yahweh as ons bid en Sy Naam aanroep?

‘n Paar verse om aan te herkou:
Op die plek waar die brandoffer geslag word, moet die
sondoffer voor die aangesig van Yahweh geslag word.
53

33

EN DIE SKULDOFFER EN DIE WYDINGSOFFER
EN DIE DANKOFFER
Die punt is wat niemand wil verstaan nie:
54
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JY MAG NERENS OFFER BEHALWE IN DIE TEMPEL
VAN YAHWEH NIE of WAAR HY BEVEEL.
2 The people were sacrificing at the high places, however,
BECAUSE NO HOUSE HAD YET BEEN BUILT FOR THE
NAME OF YAHWEH. (1 Kings 3:2, ESV)
Deut 12

11 Dan moet julle na die plek wat Yahweh julle God sal uitkies
om Sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel:
julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en die
offergawe van julle hand en al julle keurgelofte-offers wat julle
Yahweh sal belowe. 13 Neem jou in ag dat jy jou
brandoffers nie bring OP ELKE PLEK WAT JY SIEN NIE.
Nee wat, Jesus was geen sondoffer nie want hy is nie geoffer
volgens die insettinge van Yahweh nie, nog minder was hy die
paaslam, want pasga het boggerol te doen met sondes. Dit is en
bly Yahweh se pasga.
Niemand kan ENIGE van die slagoffer wette doen nie, dit word
VERBIED deur Yahweh. Daar mag SLEGS geoffer word WANNEER
die tempel weer sal staan. Esegiel 46. Nou ja, die storie dat nooit
weer geoffer gaan word nie is christen praatjies.
Maar voort met die

Leuens
1. Johannes 6 38 Want Ek het uit die hemel
neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat
My gestuur het. 39En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het,
dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit
opwek in die laaste dag. 40 En dit is die wil van Hom

wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun
aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê;
en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
Nee toe nie.
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Vers 38 - Yahweh se duidelik daar is GEEN god voor of na Hom
nie NOG MINDER LANGS Hom. Waar kom die jesus dan
vandaan?
40. a. -Nee, die ewige lewe is aan die regverdiges beloof – die
wat na Yahweh se Stem luister en wat SY BEVELE gehoorsaam.
YAHWEH se bevele en NIEMAND anders se bevele nie.

Eseg 18 Eseg 33
Kyk, AL DIE SIELE IS MYNE; soos die siel van die vader, so
die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié
moet sterwe. 5 Maar as iemand regverdig is en reg en
geregtigheid doen; 9 in MY insettinge wandel en MY
verordeninge onderhou om eerlik te handel—hy is regverdig, hy
sal sekerlik lewe, spreek Yahweh.
34

7sy hand van die ellendige afhou, geen rente of woeker neem
nie, my verordeninge volbring en in my insettinge wandel—hy

sal nie sterwe weens die ongeregtigheid van sy
vader nie, hy sal sekerlik lewe.
ALMAL STERF MOS- lieg Yahwh as Hy sê dat
hy sekerlik NIE SAL STERF NIE?
Natuurlik nie, Yahweh praat hier van ‘n mense
se EWIGE lewe.
As Ek aan die regverdige sê dat hy sekerlik sal
lewe, en hy vertrou op sy geregtigheid en doen onreg,
dan sal aan al sy geregtighede nie gedink word nie,
maar deur sy onreg wat hy doen, daardeur sal hy
sterwe.
Dus hierdie jesus praat twak en nogmals twak. Geen mens se siel
sal lewe as hy in die jesus glo nie of hom net aanskou nie. PUNT.
Net die wat Yahweh as reverdig verklaar. Hoe weet ek dat ek
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regverdig is? Maklik, ek onderhou Yahweh se wette. Nie die
JOODSE 613 wette nie maar Yahweh se eenvoudige wette.

Jesus IS NIE die weg wat Yahweh geleer het nie en BESLIS NIE die
waarheid wat Yahweh vir ons leer nie.

Dan die belangrikste- waar is die opdrag van
Yahweh dat ons in Sy ‘seun’ moet glo anders
sal ons die ewige lewe mis? NERENS nie!

Ps 18

40 b. LEUEN!! Net Yahweh maak dood en NET YAHWEH gee
lewe. Net omdat die christen glo dat hierdie jesus ook god is kan
hulle hulle self bluf maar hierdie vers WYS DIE LEUEN UIT.

Deut 32:39 Aanskou nou dat dit Ek is en
dat daar geen god naas My is nie; Ek
maak dood en maak lewend, Ek het
verbrysel en Ek genees; en daar is niemand
wat uit My hand red nie.
Slotsom: Jesus lieg hier 2 TWEE keer. Dus nou
hoeveel LEUENS nou?
Johannes 14
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die
waarheid en die lewe; niemand kom na die
Vader behalwe deur my nie.
Watter twak! Watter LEUEN! ALMAL in die Hebreeuse geskrifte
het DIREK tot Yahweh gebid vir sonde vergifnis en NOOIT OOIT
eers geglo dat hulle EENDAG nie meer sal kan nie maar deur
iemand sal moet bid en vra en bely!

Het Yahweh wat kennis aan die mense gee, wat
hom onderrig VERGEET om dit vir Sy volk te
vertel?Dit is slegs NOG ‘n leuen van die jesus
van die kerk.
35
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Die WEG VAN GOD IS VOLMAAK; die woord van
Yahweh is gelouter; Hy is ‘n skild vir almal wat by Hom
skuil. God is dit wat my met krag omgord en my weg
volkome maak

Ps 25
Yahweh, MAAK MY U WEË BEKEND; LEER MY U
PAAIE.
LEI MY IN U WAARHEID EN LEER MY, want U is
die God van my REDDING. U verwag ek die hele dag.
Yahweh is goed en reg; DAAROM SAL HY
SONDAARS LEER AANGAANDE DIE WEG.
Hy sal die ootmoediges lei in die reg en DIE
OOTMOEDIGES SY WEG LEER. AL DIE PAAIE
VAN YAHWEH IS GOEDERTIERENHEID EN
TROU VIR DIE WAT SY VERBOND EN SY
GETUIENISSE BEWAAR. OM U NAAM ONTWIL,
YAHWEH, VERGEEF MY
SONDE/ONGEREGTIGHEID, want dit is groot. Wie
tog is die mens wat Yahweh vrees? HY SAL HOM
LEER AANGAANDE DIE WEG WAT HY MOET
KIES. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal
die land besit.
Nou net uit hierdie PAAR verse: 1. Yahweh se WEG is
wat gevolg moet word- NERENS ‘n woord van ‘n
ANDER WEG nie 2. Yahweh se WAARHEID wat geleer
moet word en GEEN ander waarheid nie, nie Jesus se
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waarheid nie. 3. Die WEG is Yahweh se weg wat HY aan
sondaars leer.
4.Sy trou en goedertierenheid is slegs vir die wat SY
VERBOND bewaar – daardie verbond wat Al sy bevele
en wette bevat.
5. Laastens: TERWILLE van YAHWEH se NAAM

en GEEN ANDER SE NAAM sal ons vergewe
word nie. Yahweh ALLEEN kan vergewe en

ek kan Yahweh vra en hoef deur niemand
te gaan nie. OM U NAAM ONTWIL, YAHWEH,
VERGEEF MY SONDE/ONGEREGTIGHEID,
Yahweh ALLEEN is die weg en die waarheid en die lewe
en nooit in der ewigheid sal die kerk se jesus dit wees
nie. As jy dit glo is jy gedoem.

Bid jy in die NAAM VAN JESUS, bid jy tot ‘n
ANDER god en jy mors jou asem. Yahweh hoor
niks.
36

DIE GROOTSTE, GROOTSTE TWEE
LEUENS DEUR DIE EEUE:
MAT 6:14 Want

as julle die mense hulle
oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader
julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle
oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader
julle oortredinge ook nie vergewe nie.
Nou laat ek duidelik en helder stel, HIERDIE is
LOUTERE TWAK en ‘n ABSOLUTE LEUEN uit
die mond van die ‘god’ Jesus!
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Ek steel geld van my baas, iemand loop verby en steel
geld wat op my lessenaar lê. Hy voel skuldig en bring
dit terug. Ek vergewe hom.
Is MY vergifnis vir die DIEFSTAL wat EK gepleeg het
onderhewig aan die feit dat ek ‘n ander DIEF moet
vergeef??? Maw, net omdat ek vergewe is my sondes
outomaties vergewe?
Wat se tipe god sal so iets uit dink?

Hierdie is die absolute bewys van julle
ABSURDE geloof in ‘n ABSURDE fiktiewe god.
En dan wil chirstene nogal HOM voorhou as
GOD.
Die christelike geloof en dogma is nie net korrup nie maar verrot.
Hier is Yahweh, die WARE God se WOORDE:
Eseg 18
Kyk, al die siele is Myne; soos die siel van die vader, so
die siel van die seun—hulle is Myne; DIE SIEL WAT
SONDIG, DIÉ MOET STERWE.
2 Kron omdat hulle teen U gesondig het, EN HULLE HUL
BEKEER EN U NAAM BELY en BID EN SMEEK VOOR U
AANGESIG IN HIERDIE HUIS, 25 WIL U DAN HOOR UIT DIE
HEMEL EN DIE SONDE VAN U VOLK ISRAEL VERGEWE
en hulle terugbring na die land wat U aan hulle en hulle vaders
gegee het.
Yahweh VERGEWE ALTYD ons sonde:

Ps 65 Ongeregtige dinge het die oorhand
oor my gehad, MAAR U VERSOEN ONS
OORTREDINGE.
37

DIT is LYNREG teen Yahweh se woorde, maar laat ek verduidelik.

Ps 78 Maar Hy is barmhartig, HY VERSOEN DIE
ONGEREGTIGHEID EN VERDELG NIE
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Ps 79 help ons, o God van ons heil, om die eer
van U Naam, en RED ONS EN DOEN
VERSOENING OOR ONS SONDES TER WILLE
VAN U NAAM
Ag nee wat, Jesus is totaal onnodig! Waar pas
hierdie Jesus nou in as “versoening van
sondes” as YAHWEH ons sondes versoen??
En wat gaan Jesus hier omtrent doen?

1 Sam
En daarom sweer Ek YAHWEH
aangaande die huis van Eli: Waarlik die
ongeregtigheid van die huis van Eli sal

TOT IN EWIGHEID NIE DEUR
SLAGOFFER OF SPYSOFFER
VERSOEN WORD NIE.
So wat help Jesus se sondoffer vir hierdie
geval??
Yahweh HOEF nie te vergewe nie: Jer 18 Maar

U, Yahweh, ken hulle hele plan teen my
om my dood te maak; DOEN GEEN
VERSOENING OOR HULLE
ONGEREGTIGHEID EN DELG HULLE
SONDE NIE UIT VOOR ...
Moses het dit probeer om in te staan vir ‘n ander se
sonde en hier is Yahweh se antwoord:
En Moses het na Yahweh teruggegaan en gesê: Ag, hierdie volk
het ‘n groot sonde begaan en vir hulle goue gode
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gemaak. 32 Nou dan, as U tog maar HULLE SONDE WOU
VERGEWE! En so nie, delg my dan maar uit U boek wat U
geskryf het! 33 Toe het Yahweh Moses geantwoord: Wie

teen My gesondig het, dié sal Ek uitdelg
uit My boek.
En dan die tweede absurde leuenvers: Maar as
julle die mense hulle oortredinge nie vergewe
nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie
vergewe nie.
As ek ‘n regverdige is, as ek ‘n wetgehoorsame
burger is en as ek geen skade aan my
medemens doen en ‘n friekken barbaar steel,
vermoor en verkrag een van my geliefdes,
MOET EK HOM VERGEWE OM VERGIFNIS VIR
MY OORTREDINGE TE KRY!!!!!!!!!!!
38

Waar O WAAR staan dit is in Yahweh se
onderrig. Man, die vent wat hierdie twak
verkondig is BOOS en as sy naam jesus was
dan was hy BOOS.
Om die implikasie van hierdie vers te wys aan
die hand van die skade wat dit deur die eeue
aan Yahweh se kinders gedoen het, omdat
hulle hulle ore uitgeleen het vir vir ‘n vals
geloof en valse god, is ‘n BOEK op sy eie.
EK HOEF NIEMAND TE VERGEWE WAT MY
TEEN MY OORTREE NIE! Hoor, dit weer:- EK
HOEF NIEMAND TE VERGEWE WAT TEEN MY
OORTREE NIE. PUNT.
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Kry asb vir my een vers waar Yahweh opdrag gee om te vergewe
die wat Sy kinders skade berokken het. EEN net EEN vers sal
doen.
Jy gaan NIKS kry nie- daar is net straf vir die wat teen Israel en sy
mense gesondig het.

Exo 23:7

Hou jou ver van valse sake af. En moenie die
onskuldige en die wat reg het, ombring nie,
want Ek sal die skuldige nie regverdig
verklaar nie.
Engels stel dit mooi: For I shall not vindicate a

guilty one!” (Ex 23:7)
Dit is wat die goddelose en die barbaar wat steel, verkrag en
moor toekom.
NO QUATER, NO COMPROMISE, NO MERCY and NO
FORGIVENESS!!!
Ps 139

o God, as U tog maar die goddelose wou
ombring! En julle manne van bloed, gaan van my af weg!
Hulle wat arglistig teen U spreek, U NAAM YDELLIK
VERHEF—U TEËSTANDERS! YAHWEH, SOU ek dié nie haat
wat vir U haat, en ‘n afsku hê van die wat teen U opstaan nie?

Ek haat hulle met ‘n volkome haat;
vyande is hulle vir my!
Num 25
So het Israel hom dan gekoppel aan Baäl-Peor, en die toorn van
Yahweh het teen Israel ontvlam. 4 Toe sê Yahweh vir Moses:
Neem al die hoofde van die volk en

hang die
oortreders op in die volle son vir Yahweh,
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sodat die toorngloed van Yahweh van
Israel afgewend kan word.
39

5 Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê: Slaan

elkeen sy manne dood wat hulle aan Baäl-Peor
gekoppel het
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 man

aan gegaan in die tent en hulle twee deurboor,
die Israelitiese man en die vrou, in haar
onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel
opgehou. 16 Verder het Yahweh met Moses gespreek en gesê:

17 Behandel die Midianiete as vyand
en verslaan hulle, 18want hulle het julle as vyand
behandel deur hulle liste wat hulle teen julle bedink het in die
saak van Peor en in die saak van Kosbi, die dogter van die vors
van Mídian, hulle landgenoot, wat op die dag van die plaag
weens Peor verslaan is.
Hou die christen daarvan – nee, want hulle aanbid ‘n god van
liefde wat hulle BEVEEL om te vergewe!! Want as hulle NIE
vergewe nie dan word HULLE NIE vergewe NIE. Dit selfs wanneer
BOSE BARBARE hulle aanrandof verkrag dan sal hulle vergewe! Ja
soveel het al gesê na die mees wreedaardigste moorde van
geliefdes: EK VERGEWE HOM!
Daar is geen liefde of vergifnis vir ‘n barbaar en heiden en
goddelose wat my skade aanrig nie. GEEN VERGIFNIS.
Ps 34
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Die onheil maak die goddelose dood; EN

DIE WAT DIE
REGVERDIGE HAAT, MOET DAARVOOR
BOET. Yahweh verlos die siel van Sy knegte; en almal wat by
Hom skuil, hoef nie te boet nie.
Ps 59

Vernietig hulle in grimmigheid, vernietig hulle,
sodat hulle daar nie meer is nie; en laat hulle weet
dat God heers in Jakob, tot by die eindes van die aarde!
Sela.
Al spreek iemand net teen my kwaad MAG ek hierdie woorde
van Dawid aan Yahweh voordra:
Ps 109
Stel ‘n goddelose oor hom en laat ‘n teëstander staan aan sy
regterhand. 7 As hy geoordeel word, laat hom as skuldige
uitgaan, en laat sy gebed sonde word. 8 Laat sy dae min
wees; laat ‘n ander sy amp neem. 9 Laat sy kinders
wese word en sy vrou ‘n weduwee; 10 en laat sy kinders
oral rondswerwe en bedel en brood soek, weg van hulle
puinhope af. 11 Laat die skuldeiser alles neem wat hy
het, en laat vreemdes sy goed buitmaak. 12 Laat hom
niemand hê wie se guns bestendig is, en laat niemand
hom oor sy wese ontferm nie. 13 Laat sy nakomelinge
uitgeroei word; laat hulle naam uitgedelg word in die
volgende geslag. 14 Laat Yahweh gedagtig wees aan
die ongeregtigheid van sy vaders, en laat die sonde van
40

sy moeder nie uitgedelg word nie. 15 Laat dié altyddeur
voor Yahweh wees, dat Hy hulle gedagtenis van die
aarde af kan uitroei; 16 omdat hy nie daaraan gedink
het om guns te bewys nie, maar die ellendige en
behoeftige man vervolg het en die moedelose van hart,
om hom dood te maak. 17Ja, hy het die vloek liefgehad
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en—dit het oor hom gekom; en hy het geen welbehae
gehad in die seën nie en—dit het ver van hom af gebly.
18Hy het die vloek aangetrek soos ‘n kleed en—dit het soos
water in sy binneste gekom en soos olie in sy gebeente. 19Laat
dit vir hom wees soos ‘n kleed waarin hy hom toedraai, en ‘n
gordel wat hy altyddeur ombind. 20 Laat dit die loon van

my teëstanders wees vanweë Yahweh, en van
hulle wat kwaad spreek teen my
Is hier vergifnis tersprake? NEE.
Ps 140
Wat betref die hoof van die wat my omring—laat die onheil van
hulle lippe hulle oordek. 10 Laat vurige kole op hulle
afgegooi word; mag Hy hulle laat val in die vuur, in
kuile, sodat hulle nie weer opstaan nie! 11Laat die
kwaadspreker nie op aarde bevestig word nie; die man
van geweld—laat die ongeluk hom jaag met slag op
slag.
Klink eerder na vervloekings. Daarom VERVLOEK ek elke barbaar
wat roof, steel, moor en verkrag.
En hier?
Ps 118

Al die heidene het my omsingel; dit is in die Naam

van Yahweh dat ek hulle stukkend gekap
het. 11 Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel; dit
is in die Naam van Yahweh dat ek hulle
stukkend gekap het. 12 Hulle het my omsingel soos
bye—hulle is uitgeblus soos ‘n
doringtakvuur; dit is in die Naam van
Yahweh dat ek hulle stukkend gekap het.
13 Jy het my hard gestamp om my te laat val, maar
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Yahweh het my gehelp. 14 Yahweh is my sterkte en
psalm, en Hy het my tot heil geword. 15 ‘n Stem van gejubel en
van heil is in die tente van die regverdiges: die regterhand van
Yahweh doen kragtige dade.
Is hierdie vergifnis? Nee, dit is OPTREDE TEEN hierdie
bose mense.
Wanneer het hierdie vergifnis vir alle boosheid in ons gedagtes
ingesluip? Evil is EVIL en ons het die REG om hulle wat dit doen
van die aarde af te verwyder met enige manier wat daar is.
41

Ek HAAT die boosheid en ek HAAT die MENS wat hierdie
boosheid bedink en gun hom nie son wat op hom skyn nie. My
gebede tot Yahweh is om hulle te vernietig, hulle te pyning en
almal rondom hulle ook.
Self vir Yahweh se verlore kinders is daar nie genade al is hulle
goeie mense.
Ps 83
1 ‘n Lied. ‘n Psalm van Asaf. o God, hou U nie stil nie, swyg nie en
rus nie, o God! WANT KYK, U VYANDE MAAK RUMOER,
EN U HATERS STEEK DIE HOOF OP. Teen u volk smee
hulle listig ‘n plan en HOU ONDER MEKAAR RAAD TEEN U
VERBORGENES. Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat
hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie
meer gedink word nie. Want hulle het van harte saam raad
gehou; TEEN U SLUIT HULLE ‘N VERBOND: My God, maak
hulle soos strooi, soos stoppels voor die wind. Soos vuur wat ‘n
bos verbrand, en soos die vlam wat berge aan die brand steek—

vervolg hulle só met u storm en verskrik hulle
met u stormwind. OORDEK HULLE AANGESIG

MET SKANDE, DAT HULLE U NAAM KAN SOEK, O
Yahweh! Laat hulle beskaamd staan en verskrik wees vir ewig,
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en laat hulle rooi van skaamte word en omkom; SODAT

hulle kan weet DAT U, WIE se NAAM
YAHWEH IS, ALLEEN die
ALLERHOOGSTE IS OOR DIE HELE
AARDE.
Ek weet dis hoekom ateiste ateiste is want hulle sagte hartjies
kan nie die OT God van Israel verstaan nie. Hulle broederliefde is
vreeslik belangrik. Vir my is Yahweh die ENIGSTE Reverdigheid
wat sin maak. En asb. vergeet van die satan blameer vir al die
euwels- mens is BOOS en as mens Yahweh se UNIVERSELE wette
oortree dan sal Yahweh sorg dat sy eie boosheid hom ry en as dit
nie help nie dan sal Yahweh boosheid stuur om die boodskap
deur te kry of te vergeld. ‘n Ander studie die enetjie.

Terloops- NOG ‘n leuen word hier UITGEWYS
Fillipense 2
Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en

Hom ‘n
naam gegee wat bo elke naam is, 10 SODAT
IN DIE NAAM VAN JESUS SOU BUIG ELKE KNIE VAN
DIE WAT IN DIE HEMEL EN DIE WAT OP DIE AARDE EN
DIE WAT ONDER DIE AARDE IS, 11 EN ELKE TONG
SOU BELY DAT JESUS CHRISTUS YAHWEH IS TOT
HEERLIKHEID VAN GOD DIE VADER.
So wie is nou reg: al Yahweh se profete of Paulus?
42

Asaf:

WIE se NAAM YAHWEH IS, ALLEEN die
ALLERHOOGSTE IS OOR DIE HELE AARDE.
Sagaria 14
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En Yahweh sal Koning wees oor die
hele aarde; in dié dag sal Yahweh
een wees, en Sy Naam een.
Ja in die dag sal die driekopgod weg wees en daar sal GEEN
twyfel bestaan dat daar NET EEN GOD en EEN NAAM

is en dit is die Naam van onse God, Yahweh,
God van Israel. Prys Yahweh om dit aan ons te
gee wat moet veg om Sy Heilige Naam en Sy
plek as ENIGSTE LEWENDE GOD aan Sy volk
te leer.
Ps 7

Ek wil Yahweh loof na Sy geregtigheid en die Naam van
Yahweh, die Allerhoogste, psalmsing.
Ps 113
Halleluja! Loof, o knegte van Yahweh, loof die Naam van

Yahweh! 2 Laat die Naam van Yahweh

geprys word, van nou af tot in ewigheid! 3
Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam
van Yahweh geloof word!
Miga 4
Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy god,
maar óns sal wandel in die Naam

van Yahweh onse

God vir ewig en altoos.
Miga 5 in die MAJESTEIT VAN DIE NAAM
VAN YAHWEH SY GOD;
WEER vra ek: LIEG YAHWEH??
Jes 45:21
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21 Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het
dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig? Is

dit
nie Ek, Yahweh, nie? En buiten My is daar
geen ander God nie: ‘n regverdige en
reddende God is daar buiten My nie.
22 Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die aarde!

Want Ek is God, en daar

is geen ander

nie!!
43

23 Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit My mond,
‘n woord wat nie herroep word nie: dat voor My

elke knie sal neerbuig, by My elke tong
sal sweer.
Hoe op aarde kan jy Paulus glo? Paulus LIEG want Jesus se NAAM
is NIE deur Yahweh OOIT ERKEN of GEMAGTIG OM DIE NAAM
BO ALLE NAME TE WEES NIE!
Daar is NET EEN NAAM- YAHWEH- wat REDDING GEE,
WAT VERLOSSING GEE en wat die EWIGE LEWE GEE!
Maar terug by my vyande- ek vra weer, bring een vers waar
Yahweh ons opdrag gee om ons vyande te vergewe. Jy sal nie
EEN VERS KRY NIE.
So nee, ons staan nou al op meer as ELF leuens en stellings wat
LYNREG is teen Yahweh se onderrig aan Sy knegte. Die NT is NIE
die woord van Yahweh nie, NOG minder is die fiktiewe jesus, ‘n
god NOG MINDER DEEL VAN YAHWEH.
Die christelike geloof is en bly ‘n heidens mitologie.

Slotsom: Jesus en die ander god van die
christelike geloof, Paulus, is
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LEUENAARS en TEENSTANDERS,
Hebreeus – satan – van Yahweh en van
Yahweh se kinders.
Volgende leuen:
Luk 9
3En Hy sê vir almal: As iemand agter my aan wil kom, moet hy
homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg.
24Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen
wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. ( WATTER
TWAK) 25Wat baat dit ‘n mens tog as hy die hele wêreld win,
maar homself verloor of skade aandoen? 26Want elkeen wat
hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die
mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van
die Vader en van die heilige engele. 27Ek sê vir julle met
waarheid:DAAR IS SOMMIGE VAN DIE WAT HIER
STAAN, WAT DIE DOOD SEKERLIK NIE SAL SMAAK

VOORDAT HULLE DIE KONINKRYK VAN GOD
GESIEN HET NIE.
En het hulle die koninkryk gesien?
Mat 16:27
Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in
die heerlikheid van sy Vader te kom, ]en dan sal Hy elkeen
vergeld volgens sy dade. 28 Voorwaar Ek sê vir julle,

daar is sommige van die wat hier staan, wat die
44

dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die
Seun VAN DIE MENS IN SY KONINKRYK

SIEN KOM HET NIE.
Het hy vir die wat daar gestaan het, selfs sy disipels
vertel dat hulle HOM wat Jesus is gaan sien in SY
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KONINKRYK wanneer hy kom??? Dat hy met sy engele
in die heerlik van die vader te kom?
Maar die leuen hou nie op nie.
Mark 9 En Hy sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is

sommige van die wat hier staan, wat die dood
sekerlik nie sal smaak voordat hulle DIE
KONINKRYK VAN GOD MET KRAG SIEN KOM
HET NIE.
Dat die wat daar staan Yahweh se koninkryk gaan SIEN

KOM ????
As ons sien wat Jesus vir sy dissipels vertel het dat hulle hom sal
sien kom met Yahweh se koninkryk verander hy sy storie BAIE
VINNIG toe hy gekonfronteer word deur die Farisieërs.
Maw – NOG ‘n LEUEN!
LUK 17
En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van
God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die

koninkryk van God kom nie met SIGBARE
TEKENS nie.
21En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die
koninkryk van God is binne-in julle Huh? Dog die dissipels gaan
die DIE KONINKRYK VAN GOD SIEN Nou weer sê hy

NIE SIEN NIE
Hierdie Jesus van die NT is ‘n patelogiese leuenaar!
Luk 13 En dan sal hulle die Seun van die mens op die wolke
SIEN KOM MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID. 27En
dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy
uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die
einde van die aarde af tot by die einde van die hemel.
28En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al
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sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
29So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat
dit naby is, voor die deur. 30VOORWAAR EK SÊ VIR JULLE,

HIERDIE GESLAG SAL SEKERLIK NIE
VERBYGAAN VOORDAT AL HIERDIE DINGE GEBEUR HET
NIE.
Nou wat te wonderlik is om AL die verduidelikings van die
christene te hoor. Hulle verklarings van ‘ hierdie geslag’ ens . Die
woord HIERDIE is baie spesifiek en GESLAG is ook baie spesifiek
45

en die twee saam ‘ HIERDIE GESLAG of THIS Generation’
laat GEEN twyfel dat die mense wat daardie tyd geleef het nie,
DAARDIE GESLAG sou kwansuis die terugkoms van hierdie jesus
SIEN.

Helaas, DAARDIE geslag is al 2000 jaar lank
dood en daar is GEEN woord wat aandui dat ‘n
TOEKOMSTIGE Geslag dit sou SIEN nie. Dus,
die christen wag vergeefs op die wederkomsdaardie Jesus het blatant gelieg. As hy terug
sou kom sou dit IN DAARDIE GESLAG gewees
het.
En hierdie..
Luk 21 SO MOET JULLE OOK WEET DAT DIE KONINKRYK VAN GOD
NABY IS WANNEER

JULLE HIERDIE
DINGE SIEN GEBEUR. 32Voorwaar Ek sê vir
julle, HIERDIE GESLAG SAL SEKERLIK NIE VERBYGAAN

VOORDAT ALLES GEBEUR HET NIE.
Wat het hulle gesien gebeur. Het alles toe gebeur? Ek weet nie.
Wat ek wel WEET is dat die Jesusgod NIE teruggekom het nie
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want dit aangeteken gewees het. Christene en mense wag nog
steeds vir hom. Kortliks – die christen se god,

Jesus, het gesê dat SY TWEEDE koms sal
gebeur TERWYL daardie mense nog LEWE.
Which WAS a LIE. Hoe ook al die christene hulle storie
wil spin. Die Afrikaanse taal, in enige taal staan daar dat
daardie mense hom sou sien in God se koninkryk.
KJ
Men's hearts failing them for fear, and for looking after those
things which are coming on the earth: for the powers of heaven
shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of

man coming in a cloud with power and great glory.
28 And when these things begin to come to pass, then look up,
and lift up your heads; for your redemption draweth nigh.
So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye
that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto

you, This generation shall not pass away, till all be
fulfilled.
33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass
away.
46

Ja, right. Daardie generasie het gekom en gegaan en sy woorde
het nog steeds nie waar gekom nie.
Ek stel GEENSINS belang in die verduidelings van die teoloë nie.
Taal is taal en wat daar staan kan glad nie anders gelees word nie.
HIERDIE GESLAG SAL NIE VERBYGAAN VOOR ALLES
VERVUL IS NIE!
Blatante leuen. PUNT.
Hoeveel leuens is dit nou? VEERTIEN, VYFTIEN? Ek begin verlore
raak.
Laat ons voort stoei deur die leuens.
Mat 17
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En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want,
voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad

sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg
hiervandaan daarnatoe! en hy sal
weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik
wees nie.
Mat 21
Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as
julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat
met die vyeboom gebeur het nie; maar

al sê julle
ook vir hierdie berg: Hef jou op en
werp jou in die see—sal dit gebeur.
22En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.
Mark 11
Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê.
23Want, voorwaar

Ek sê vir julle dat
elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef
jou op en werp jou in die see—en nie
in sy hart twyfel nie, maar glo dat
wat hy sê, sal gebeur—hy sal verkry
net wat hy sê. 24Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle
in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit
verkry.
Sjoe, sjoe... Watter klomp twak! Die gevolg van hierdie
3 stellings is sekerlik die mees teleurstellende ding wat
enige christen kan oorkom.
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Want met AL die wonderlike christene DEUR
die eeue is daar GEEN opgetekende geval waar
‘n christen ‘n berg met GELOOF in die see kon
gooi!!!
47

En dan het die christen die VERMETELHEID om
te sê dat ons NOOIT die wet kan onderhou nie!
Dan sê ek vir hom: Dan het GEEN chisten OOIT
GELOOF GEHAD NIE want NIEMAND kon nog
‘n berg in die see gooi nie.
Prys Yahweh se HEILIGE NAAM dat Hy ‘n God
is wat vir ons bevele gee wat ons KAN
onderhou en nie ONMOONTLIKE EISE en
VERWAGTINGE stel nie!
HOEVEEL christen het nie al gebid en gesmeek tot
Jesus in NOOD en daar het dadels van gekom?
Die jesus wat Angus Buchan aanroep met Enough! by
‘It is time’ konferensie. En het die plaasmoorde EEN
stukkie verminder? NEE. Daar word geroep na ‘n IDOL.
‘n Dowe en DOOIE god.
Nooit sal Yahweh ‘n gebed NIE beantwoord nie.
2 Samuel 22
En hy het gesê: Yahweh is my Rots en my
Bergvesting en my Redder; 3 God is my rots by

wie ek skuil; my skild en die horing van my heil,
my rotsvesting en my toevlug, my verlosser;
van geweld het U my verlos. 4 Ek roep

Yahweh aan wat lofwaardig is, en van
my vyande word ek verlos. 5 Want die golwe van
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die dood het my omring, strome van onheil het my oorval. 6
Bande van die doderyk het my omring, strikke van die dood het
my teëgekom. 7 Toe

ek benoud was, het ek
Yahweh aangeroep, en ek het geroep
tot my God; en uit sy paleis het Hy
my stem gehoor, en my hulpgeroep
was in Sy ore.
Geen geloof nodig nie. Slegs ‘n VASTE vetroue in die
WOORDE van Yahweh:
Ps 50

Offer dank aan Yahweh, en betaal jou geloftes aan die
Allerhoogste; 15 en ROEP My aan in die dag van
benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My
eer.
Ek vertrou hierdie woorde 100% want Yahweh
se woorde is die enigste waarheid onder die
son.
48

Ps 86

Want U, o Yahweh, is goed en
vergewensgesind en groot van
goedertierenheid vir almal wat U aanroep. 6
Yahweh, luister na my gebed en let op die stem
van my smekinge. 7 In die dag van my
benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my.
8 Daar is niemand soos U onder die gode, Here, en daar is niks
soos u werke nie. 9 Al die nasies wat U gemaak het, sal kom en

hulle voor U Aangesig neerbuig, Yahweh, en
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hulle sal u Naam eer; 10 want U is groot en doen
wonders, U alleen is God. 11 Leer my,

Yahweh, U WEG: ek sal in U WAARHEID
wandel; verenig my hart tot DIE VREES VIR
U NAAM. 12 Yahweh, my God, ek wil U loof
met my hele hart en U Naam vir ewig eer;
Nee wat, die wat wil vasklou aan die driekopgod: die
seungod, die heiligegeesgod en die vadergod en
Yahweh as God wil verwerp terwille van die kerk se
Trinity god, laat dit hulle lot wees.
Waar trek ons nou met die leuens? Is dit nou al
SESTIEN???
Ek het die TWEE belangrikste leuens uitgewys omdat dit so
onvattende impak het op ons handel en wandel in hierdie bose
wêreld. Om af te sluit met die leuens gaan ek die DERDE leuens
wat ‘n ongelooflike impak het op die christen se geestelike lewe.
Daar is nog baie leuens wat ek kan aanspreek maar waarlik, as jy
nie nou begin self dit ondersoek nie dan is daar maar geen hoop.
Die leuen van die kruis insident:
Lukas 23
En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u
koninkryk kom. 43En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê
vir jou, vandag

sal jy saam met my in die
Paradys wees.
Hier is so baie wat leuens is.
1. in u koninkryk. As daar van U koninkryk gepraat word
is dit aanvaar dat die Jesus die heerskappy het, die koning is van
hierdie ‘koninkryk’. Wel, dit is NIE wat Dawid, Yahweh se
GUNSGENOOT, geglo het NIE.
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Ps 145

Al u werke loof U, o Yahweh, en u gunsgenote prys U.
Hulle maak melding van die heerlikheid van U
KONINKRYK EN SPREEK VAN U MAG,
49

om aan die mensekinders Sy magtige dade bekend te
maak en die glansryke heerlikheid van Sy (Yahweh se)
koninkryk. U koninkryk is ‘n koninkryk van

alle eeue, en U heerskappy duur deur al
die geslagte.
Nou waar en wanneer het Yahweh Sy HEERSKAPPY
opgegee? Kry dit NERENS nie. Lieg Dawid as Hy
beweer dat Yahweh, die ALLEEN God se koninkryk vir
ALLE EEUE staan. Nou wie op aarde is hierdie Jesus,
wat ‘god’ is, wat Yahweh se koninkryk gesteel het?
Yahweh KEN GEEN ander god en daar is GEEN god
langs Hom nie. Jesus is ‘n bedrieër want hy korrigeer
hom nie oor wie is heerser van die koninkryk nie.

2. vandag sal jy saam met my in die Paradys
wees.
Laat ek reg verstaan. Nog voordat hierdie Jesus in die
graf vir DRIE dae gelê het, het hy gou eers hemel
toegegaan en toe is hy dood?
Ag nee, regtig. Die christen moet besluit wat hy glo 
As hulle beweer dat Jesus vir hulle sondes gesterf het
en weer opgewek is, dan moes hy DOOD gewees het
toe hy aan die kruis gehang het. DOOD en nie half

dood nie. Want as hy HALF dood was is sy
opwekking ‘n KLUG.
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 As hy dood was dan KON hy nie in die ‘paradys’
gewees het nie en het dus GELIEG vir die ou langs hom
want hy was nog nie opgewek nie
 As hy in die hemel was dan het sy lyk in die graf gelê
en sy bewussyn in die hemel, maar dan was hy mos
klaar opgewek?
Volgens wat Yahweh onderrig het, as jou liggaam sterf word dit
stof, jou gees gaan terug na Hom wat dit gegee het en jou siel
sterf.
Daar is NIE ‘n ewige siel vir almal nie. Alle mense wat Yahweh se
wet verlaat oortree teenoor Hom en is dus goddeloses en
sondaars. Die siel wat sondig DIE moet sterf!

Yahweh se woorde!
Wie is die goddeloses:
Ps 119
Toorngloed het my aangegryp vanweë die

goddelose wat u

wet verlaat.
Wat gebeur met hulle? Hulle siele sterf .
Maar let ook dat NIEMAND iemand kan los koop
van die dood BEHALWE Yahweh.
Ps 49
Niemand kan ooit ‘n broer loskoop nie; hy kan aan God Sy
losprys nie gee nie (want die losprys van hulle lewe is te
kosbaar en vir ewig ontoereikend),
50
DAT HY VIR EWIG SOU VOORTLEWE, DIE VERNIETIGING
NIE SOU SIEN NIE. Want hy sien: wyse manne sterwe, die

dwaas en die onverstandige kom tesame om en laat hulle
vermoë aan ander na. Hulle binneste gedagte is: hul huise sal vir
ewig wees, hul wonings van geslag tot geslag; hulle noem die
lande na hul name. Maar die mens wat in aansien is, hou nie
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stand nie; hy is soos die diere wat vergaan. Dit is die weg
van die wat op hulleself vertrou, en van hulle volgelinge wat in
hul woorde ‘n behae het. Sela. Soos skape word hulle

bestem vir die doderyk; die dood is hulle
herder, en die opregtes heers oor hulle in die
môre; en hulle gestalte is daar vir die doderyk
om te verteer, sodat daarvoor geen woning
meer is nie. Maar Yahweh sal my siel loskoop
van die mag van die doderyk, WANT HY SAL
MY KOM HAAL/OPNEEM. Sela. Wees nie bevrees as
‘n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie; want
by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie; sy heerlikheid sal
nie neerdaal agter hom aan nie. Al ag hy homself gelukkig in sy

Implikasies Deuteronomium 5

nagedagtenis word vergeet. 6 Hulle liefde sowel
as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn,

en
hulle het vir ewig geen deel meer aan
alles wat gebeur onder die son nie.
So wat nou van die troos woorde: “ toemaar hy/sy is by
jou “ .
Wat van: “Hy is hemel toe, ‘n beter plek” of “ hy gaan
reguit hel toe!”
Nee, dit is nie wat Yahweh leer nie. Die ewige lewe is
beloof aan die regverdiges en die regverdiges is
volgens die DEFINISIE van Yahweh- die wat
 Sy wette onderhou

lewe—en prys hulle jou, omdat jy aan jouself goed doen— tog

 Na Sy Stem luister

gaan sy siel na die geslag van sy vaders;
tot in ewigheid sal hulle die lig nie sien
nie. Die mens wat in aansien is en geen verstand het nie, is
soos die diere wat vergaan.

 Wat Sy Naam vrees

Prediker 9
3 Dit is ‘n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een
en dieselfde lot almal tref, en ook die hart van die mensekinders vol

boosheid is, en dat dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle
lewe; en daarna gaan dit na die dooies toe! 4 Want
solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop; want
‘n lewendige hond is beter as ‘n dooie leeu. 5 Want

die
lewendes weet dat hulle moet sterwe,
maar die dooies weet glad niks nie, en
hulle het geen loon meer nie, want hulle
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 Wat Sy oordele vrees
Die res sterf soos diere. Hulle siele STERF.

Eseg 18
Die siel wat SONDIG, DIÉ MOET STERWE;
Ps 11
Yahweh toets die regverdige; maar SY SIEL HAAT DIE
GODDELOSE en die wat geweld liefhet. 6 Hy sal op die
goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en ‘n gloeiende
wind sal die deel van hulle beker wees. 7 Want Yahweh is
regverdig; Hy het geregtighede lief; DIE OPREGTES SAL SY
AANGESIG SIEN.
Ps 115
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17 Die dode en almal wat na die stilte
neerdaal, sal Yahweh nie loof nie; 18 maar óns
sal Yahweh prys, van nou af tot in EWIGHEID.
Halleluja!
Hoekom tot in ewigheid? Want Yahweh het ons
siele losgekoop uit die dood OMDAT HY, die
REGTER, ons regverdig verklaar het.
Regverdigheid en geregtigheid?
Die antwoord is in Deut 6:

4 Hoor, Israel,Yahweh onse God is ‘n enige Yahweh
5 Daarom moet jy Yahweh jou God liefhê met jou hele
hart en met jou hele siel en met al jou krag. 6 En hierdie
woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart
wees; 13 Jy moet Yahweh jou God vrees en Hom
dien; en by SY NAAM moet jy sweer. 20As jou
seun jou later vra en sê: Wat beteken die
getuienisse en die INSETTINGE EN DIE
VERORDENINGE WAT YAHWEH ONSE GOD
JULLE BEVEEL HET? 24En Yahweh het ons
BEVEEL OM AL HIERDIE INSETTINGE TE
VOLBRING, om Yahweh onse God te vrees, dat
dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die
lewe te hou soos dit vandag is.
25 En DIT sal GEREGTIGHEID VIR ONS wees AS
ons sorgvuldig AL HIERDIE GEBOOIE HOU voor die
aangesig vanYahweh onse God SOOS HY ONS BEVEEL
HET
83

Implikasies Deuteronomium 5

No.1147

Die regverdige se siel LEEF vir ewig want ons is so
verklaar deur Yahweh. As ons doodgaan sal ons die
Aangesig van Yahweh sien.
Vir Abraham:
Gen 15-Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie
ouderdom begrawe word.
Vir Jakob:
52

Gen 47 - Wanneer ek met my vaders ontslaap het
Tog is dit duidelik;

1 Sam 2:6 Yahweh maak dood en maak lewend; Hy
laat neerdaal in die doderyk en laat daaruit
opkom.
Jes 26 in ons vertaling is pateties- die Septuagint stel
dit duidelik en helder:

The dead shall rise, and they that are in the tombs shall
be raised, and they that are in the earth shall rejoice:
for the dew from thee is healing to them: but the land
of the ungodly shall perish.
Yahweh sê self: KOSBAAR VIR MY IS DIE DOOD VAN
MY GUNSGENOTE.
Opsomming:
Is daar duidelikheid oor ‘lewe’ na die dood? NEE. En
die NT is net te onbetroubaar om enige iets daar te glo.
Dawid:
Ps 16
Yahweh is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou
my lot. 6 Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja,
my erfenis is vir my mooi. 7 Ek sal Yahweh loof wat my raad
gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my. 8 Ek stel
Yahweh altyddeur voor my; omdat Hy aan my
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regterhand is, sal ek nie wankel nie. 9 Daarom is my hart bly
en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon; 10 want U
sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie
toelaat dat u gunsgenoot DIE GRAF /
VERNIETIGING/verderwing sien nie.
Maar weer het die christen die woorde van Dawid
gesteel om hulle christus te regverdig. Ps 16 het NIKS
met die christen se jesus te doen nie. Dit is en bly die
woorde van Dawid.
Dit kan nie die christengod wees nie want as dit regtig
waar is dat Jesus aan die regterhand van Yahweh sit
MAAR Yahweh is volgens Ps 16 aan SY regterhand dan
sit die Jesus eintlik aan Yahweh se LINKERKANT .
Whatever! Punt is- daar is GEEN god langs, links of
regs, van Yahweh nie.
Dawid het YAHWEH aan sy regterhand en daarom is
Dawid se siel nie IN die doderyk nie en liggaam nie in
die graf gelos. Niks vreemd nie.
Verderwing is #7845 ח◌ת
ׁ ַ ַ שׁshachath {shakh'-ath} 1) pit, destruction,
grave
1a) pit (for catching lions)
1b) pit (of Sheol)

Swak vertaling. Maar kyk na die DOGMA Vetaling van
die RKK.
For x3588 thou wilt not x3808 leave 5800 z8799 my soul 5315 in hell;
7585 neither x3808 wilt thou suffer 5414 z8799 thine

Holy

One 2623 to see 7200 z8800 corruption. 7845
53

Die HOOFLETTERS sodat hulle BEDRIEGLIK wil wys
dat die ‘n profesie is van die kerk se christus.

chášiyd'

Kiy lo-taázov naf'shiy lish'ôl lo-tiTën
khä lir'ôt shächat
From H2616; properly kind, that is, (religiously) pious (a saint):—
godly (man), good, holy (one), merciful, saint, [un-] godly.
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En BESLIS was Dawid ‘n heilige een maar meer was hy was ‘n
GUNSGENOOT van Yahweh soos die Afrikaanse bybel dit
vertaal het.
Al wat ons weet is dat as ons regverdig is, het Yahweh ons siel
losgekoop uit die dood en ons SAL SY AANGESIG sien en ons sal
op die aarde vir ewig regeer saam met ons God, Skepper en
Koning, Yahweh.
NERENS, NERENS is Israel OOIT genooi om Yahweh se woonplek,
die hemel, te gaan bly nie. NERENS. Die gehemel blyery is NT
dogma. Daar is GEEN bevestiging daarvoor in die OT nie. ONS SAL
DIE AARDE regeer met YAHWEH BY ons.
Samevatting:
Daar is geen twyfel by my dat die NT en die woorde van Jesus
ongeloofwaardig en sommer net blatante leuens is nie. Hoe kan
enige een dan glo dat die bybel die onfeilbare woord van God is?
Die vraag is ook natuurlik hoeveel leuens nodig is om die hele
konsep van ‘n god wat deel is van drie te verwerp? Een leuen is
eintlik genoeg.
Hierdie is geskryf om die Jesus wat die Majesteit, Eer, Mag en
Glorie van Yahweh gesteel te ontbloot.
Hierdie trinity god van die RKK het Yahweh, die Skepper en
Allerhoogste God gaan weg skuif vir ‘n vadergod, ‘n abba en
daardeur Yahweh se Naam, die vrees vir Sy Naam en die
reddende krag van Sy Naam vernietig. Vervloek is hulle wat
meewerk om dit te doen.
Waarom Hom Vader of Abba wil noem as Yahweh uitdruklik sê:
Ek is YAHWEH en dit is MY GEDENKNAAM van geslag
tot geslag.
Wie gee enige een die reg om self te besluit dat jy nie Yahweh
met Sy Naam gaan aanspreek nie maar wat jy verkies. Ek sê: Dink
maar weer.
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Of jy saam stem of my vervloek is om te ewe, word kwaad, haat
my, maar asseblief haal die brille wat vuil is met Paulus en Jesus
se nonsense en begin die Hebreeuse skrifte lees. Begin lees WAT
DAAR STAAN en nie wat jy geleer is om te lees nie of wat die kerk
wil hê jy moet lees nie.
LEES weer:
54

6 Ek is Yahweh jou God wat jou uit
Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.
7 Jy mag geen ander gode voor My
Aangesig hê nie.
8 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. 9 Jy mag jou voor
hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie;
want Ek, Yahweh jou God, is ‘n jaloerse
God wat die misdaad van die vaders
besoek aan die kinders, en aan die derde
en aan die vierde geslag van die wat My
haat; 10 en Ek bewys barmhartigheid aan
duisende van die wat My liefhet en MY
GEBOOIE onderhou
Hoe het Yahweh dit OOIT verander sodat
dit nie meer geld nie.
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As Yahweh sê GEEN ander god dan
beteken dit GEEN ander god met die
Naam Jesus nie.
Anders lees jy eintlik so:
Jy mag geen ander gode voor My
Aangesig hê nie, behalwe my seun jesus
en die ander god – die heilige gees.
Jammer DIT STAAN NIE DAAR NIE. GEEN
ANDER GODE BETEKEN IN ALLE TALE
VAN DIE WêRELD – GEEN ANDER GODE.
PUNT.
Noem jy hom christus of messias of josua ( Yahweh red) en bring
hom as redder voor Yahweh se Aaangesig is jy gedoem.
Ek maak die volgende stelling:
As ons Boere in die laer van Bloedrivier die gelofte afgelê het in
die NAAM van JESUS was hulle uitgemoor en daar sou GEEN een
oorgebly het nie.
Kruisig my vir die stelling- maar feite getuig:
Hoeveel saamtrekke is nie gehou teen plaasmoorde en misdaad
nie in die naam van jesus nie? Waar is ons nou? By ‘n afgrond
wat hierdie volk gaan vernietig.
Waar is jesus wat aangeroep word. Hy antwoord NOOIT nie. Hy is
MIA.
55

En as daar teruggekap word- maar wat van al die wonderwerke
in sy naam? Dan vra ek – wat van al die NIE- wonderwerke.
Alhoewel dit duidelik is dat Yahweh barmhartig bewys aan die
wat Hom dien:
Exo 20
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en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My
liefhet en My gebooie onderhou.
Vir my is hier ‘n voorwaarde aan, MAAR Yahweh is God en Hy
kan doen wat Hy wil.
Ps 115
terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom
behaag.
Ps 135

Want Yahweh het Jakob vir Hom uitverkies,
Israel as sy eiendom. 5 Waarlik, ék weet dat
Yahweh groot en onse God bo alle gode is. 6
Alles wat Yahweh behaag, doen Hy, in die
hemel en op die aarde, in die seë en al die
dieptes.
Wie jy is, wat jy glo, hoe jy glo is irrelevant want Yahweh is
barmharig oor die wat Hy barmhartig wil wees. Hy is God.
Maar weet, as jy sy Naam oneer aanbring, as jy Sy Naam en
oordele nie vrees nie en as jy nie Sy bevele gehoorsaam nie, is jy
in SY hande.
Esra 8:22
Want ek was skaam om van die koning ‘n leër en perderuiters te
vra om ons te help teen vyande op die pad, omdat ons met die
koning gespreek en gesê het: DIE HAND VAN ONSE GOD IS
TEN GOEDE OOR ALMAL WAT HOM SOEK, MAAR SY
KRAG EN SY TOORN OOR ALMAL WAT HOM
VERLAAT.
Ps 50
Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat Ek nie verskeur
sonder dat iemand red nie.
Ps 75
maar God is regter: Hy verneder die een en verhef die
ander. 8 Want in die hand van Yahweh is ‘n beker, en die wyn
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skuim; dit is oorvloedig gemeng, en Hy skink daaruit; ja, die
afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp,
uitdrink.
In Yahweh se hande is jy magteloos.
Jes 43
Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was
geen ander god onder julle nie; en julle is my getuies,
spreek Yahweh, en Ek is God. 13 Ook van vandag af

is Ek dit, en niemand red uit my hand nie; Ek
werk, en wie kan dit keer?
56

Ons staan op die vooraand van uitwissing. Ons reddig is NET van
Yahweh want HY het hierdie werktuie van vernietiging teen ons
opgeroep. Vir Yahweh om berou te hê en ons te herstel moet
ons bekeer na SY wette en bevele. Kans is skraal, maar hoop
beskaam nie.
Laat ons hierdie onthou:

1 Kron 5
En hulle het hulp gekry teen hulle, en die Hagareners is
in hulle hand oorgegee, en almal wat met hulle saam
was; want hulle het Yahweh aangeroep in

die oorlog, en Hy het hulle verhoor,
omdat hulle op Hom vertrou het.

Geloof gaan ons nie red nie, die erkenning van Yahweh as die
ENIGSTE LEWENDE GOD, die God van Israel, Verwerp alle ander
gode; satan, jesus en paulus wat altyd bo Yahweh gestel word.
Dit is ons redding. Keer terug na Yahweh, soek Hom tot jy hom
vind en begin LUISTER en laat Hy jou onderrig.
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En al gee die christen sogenaamd 300 profesieë vir die legimiteit
vir hulle god, een leuen van die god bevestig doodeenvoudig die
logiese redenasie:
‘n Vriend het geê: Christene bou ‘n brug na die OT sodat hulle
kan gaan haal wat hulle nodig het. Maw. skryf iets in die NT en
soek ‘n deel om dit te bevestig of misbruik die OT om die
woorde in die NT geldig te maak.
Ek het reeds begin om maar die profesië een vir een binne
konteks te plaas terwille van ander.
Vir my is dit eenvoudig – verwerp die NT in Sy geheel en verwerp
AL die sogenaamde profesië as vals. Maar die een wat wat almal
mee sukkel- Jes 53.
Dink solank aan die volgende vrae:
 Is daar een keer die woord masiach( gesalfde) of ga'al (
verlosser)
in Hebreeus gebruik
 Het jesus ‘n lang lewe gehad
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gegeld het weens die boosheid van inwoners van DAARDIE
plek.
Daar staan nie- NOOIT mag jy geen vrou neem nie.
Maar in Jer 52 het Jeremia getrou.
Nou daar word beweer dat Jeremia van Libna ‘n ander
Jeremia was. Ek dink nie so nie want Jeremia was ‘n Leviet
en Libna was ‘n Levitiese stad. Slaan maar na.
A royal city of the Canaanites in the southwest captured by Joshua;
allocated to Judah and made a Levitical city; site unknown.
Dalk het Jesaja van Jeremia gepraat, dalk van Israel. Sal dit in diepte
ondersoek maar die feit wat staan soos ‘n paal bo water dat dit net die
christen wat dit kan lees asof dit hulle Jesus is. In elk geval, Jeasja 53
BEGIN by Jesaja 52.

Die Hebreeuse geskrifte waar Yahweh onderrig gee aan ons,
EEUE later, deur na SY Stem in Sy woorde te luister is genoeg. Hy
alleen is Skepper en God en ek het geen ander nodig nie. Yahweh
se beloftes aan Sy regverdiges is 10 keer meer as daar vir die
christen in die NT beloof is.
Mag Yahweh se genade en barmhartigheid oor elkeen rus.

 Het hy ‘n nageslag gehad
 Was Jesus aanmekaar siek
 Was Jesus voorspoedig
Wat ek weet is meeste antwoorde NEE.
Gaan lees die lewe en geskiedenis van Jeremia, stadig en deeglik.
Onthou dan dat Jesaja voor Jeremia geleef het. Let wel- volgens
algmene verklarings het Jeremia NIE ‘n vrou gehad nie weens Jer
16
Jy mag vir jou geen vrou neem nie, en jy mag geen seuns of
dogters hê in hierdie plek nie.
57
Soos gewoonlik lees hulle weer half: IN HIERDIE PLEK –
lees maar die agtergrond en sien dat dit vir alle Israeliete
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