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Jou Verwelkomingspakkie Op Die Pad Van Waarheid 

 

Baie welkom by jou nuwe geestelike tuiste! Ons vertrou dat hierdie nuwe geestelike 
reis opwindend en leersaam sal wees en dat jou verhouding met Vader intens sal 
toeneem. 
 
Sommige mense noem hierdie pad hul Hebreeuse Wortels, ander verwys daarna as 
Messiaanse Geloof. Daar is mense wat hulself Netzarim noem, wat eenvoudig net 
beteken hulle volg Yeshua (Jesus) volgens Sy leerstellings. Wat ons dit noem is 
egter nie so belangrik nie, maar wel hóé ons die Pad van Waarheid loop. Jy gaan 
ook sterk moet staan tussen familie, vriende en kollegas, want meeste van hulle 
gaan jou uitsluit. 
 
Hierdie is nie ‘n kerk nie; dis ook nie ‘n klub nie. Daar is geen aansluitvorms of 
aansluitingsfooie nie. Dit is bloot ‘n byeenkoms van gelowiges wat dieselfde 
waarheid deel. Hier is ook geen hiërargie nie – almal is op gelyke voet. Yeshua is die 
Middelpunt waarom alles draai. Wanneer jy nie meer hier betrokke wil wees nie, vir 
watter rede ook al, staan dit jou vry om te gaan. Al wat ons vra is dat jy ons vooraf in 
kennis stel sodat ons jou nie by “vermiste persone” hoef aan te meld nie! 
 
Hierdie pakkie is bymekaar gesit om jou op jou gemak te stel vanaf die eerste 
oomblik. Die items wat hierby ingesluit is, is alles volgens Skrif en het uiterlik geen 
heilswaarde nie – dit kan jou dus nie red nie. Slegs die bloed van die Lam kan jou 
red! Hier gaan items en terme wees wat moontlik volksvreemd mag lyk en klink, 
maar moenie daardeur afgeskrik word nie. Alles kom uit Skrif en het ‘n rede; dit sal 
verduidelik word soos ons aangaan. 
 
Hou asseblief in gedagte: niemand het al die antwoorde nie, ons ook nie. Ons leer 
almal van mekaar, maar slegs wat in Skrif is. Ons stel egter nie belang in menslike 
filosifieë nie – daar is genoeg daarvan op die kansels. 
 
Hier word die hele Skrif, volledig, gebruik met geen uitsondering van enige vers(e) 
nie. Dit sluit Eksodus 20:8-11 in. Die Shabbat (rusdag) is deel van die Skepping en is 
vir die mens gemaak. Hy (Yeshua) sê vir hulle: “Die Shabbat is gemaak vir die mens, 
nie die mens vir die Shabbat nie; daarom is die Seun van die mens ook Meester van 
die Shabbat.” (Mar. 2:27-28) 
 
In jou pakkie is twee items: 

1. Skrif (Bybel) met vreemde name – alles die oorspronklike, waaraan jy gou 
gewoond sal raak! 

2. Tzitziyot (soomtossels) – ‘n duidelike opdrag in Numeri 15:37-41 wat uitsluitlik 
deur mans gedra word. Meer hieroor later. 

 
Drie addisionele items is nie hierby ingesluit nie, maar kan later self aangeskaf word: 

1. Talit (gebedskleed) – nie voorgeskryf nie, maar ‘n gebruik in die tyd waarin 
die Skrif geskryf en saamgestel is. 

2. Shofar (ramshoring) – moet gereeld hard en baie geblaas word. Dit is ‘n 
opdrag in Skrif. 

3. Menorah (7-lig lampstaander) – word jaarliks gebruik met Pesach (Paasfees). 
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Die belangrikste van hierdie items is die Skrif, want deur dit gereeld te bestudeer, 
nie net te lees nie, leer ons die Karakter en Outoriteit van ons Skepper en hemelse 
Vader ken. Ten einde hierdie Pad van Waarheid tot die Lewe beter te verstaan, is dit 
aan te beveel dat jy bykans alles wat jy in jou vorige geloofslewe geleer het, ontleer 
of vergeet, aangesien meeste daarvan net leuens, verdigsels en persoonlike opinies 
was. Dit sluit ook in enige goedklinkende maar niksseggende frases, waarvan 
meeste uit die charismatiese geledere kom, nie uit Skrif nie; dit verkleineer en 
verneder ons Skepper. Die Messiaanse gemeenskap volg Yeshua (Jesus) op die 
mees eenvoudige manier moontlik – die Skrif alleen – en gebruik verkieslik terme en 
frases wat net in die Skrif opgeteken is, omdat dit gaan tot opheffing en verheerliking 
van Vader en Sy Koninkryk. Daar is geen rede dat jy Hebreeus of Aramees moet 
leer om hier in te pas nie – jou moedertaal is goed genoeg en daarom ontvang jy 
hierdie Skrif in jou moedertaal met die oorspronklike name. Die meegaande 
handleiding help om te verduidelik wat die name is waarmee jy grootgeword het. 
Baie woorde en terme wat gebruik word mag dalk vreemd  klink, daarom moet jy nie 
huiwer om te vra wanneer jy nie verstaan nie.Daar is ook verskeie medegelowiges 
wat kan help met uitspraak en verduidelikings. Indien nodig, gebruik jy die name 
waarmee jy vertroud is. Mettertyd sal enige “vreemde” name outomaties volg en 
maklik oor die tong rol. 
 
God het net een amptelike naam wat meer as 6 500 in Skrif verskyn en dit is יהוה 
(YHVH). Niemand is volkome seker oor die korrekte uitspraak nie, daarom het ons 
hier ooreengekom om dit uit te spreek as “Ya-hoe-ha” of “Yah-weh”. Alle ander 
“name” is titels, eienskappe en ampte van יהוה. Ons vind meer as 85 name van 

Vader in die Skrif en dit sluit in El Shaddai – almagtige God, El Ro’i – die alsiende 
God, El Rofe – die genesende God. Soms word die Naam met die eienskap gebruik: 
 is my banier יהוה – nissi-יהוה ,van die leërskare (hemelligame) יהוה :tseva’ot-יהוה

en vele meer. In haar boek “The Names of GOD”, raak Marilyn Hickey slegs aan 
sowat 19 terwyl Tony Evans bykans almal bespreek in sy boekie “Praying Through 
the Names of God”. יהוה het egter geen byname of troetelname nie. In Psalm 

105:1b leer ons dat ons Hom by die naam moet aanroep, want daarmee bevestig 
ons Sy Karakter en Outoriteit: roep uit tot Sy Naam (Karakter en Outoriteit). Hy is 
egter ook ons hemelse Vader en daarom mag ons Hom aanspreek as Vader, of selfs 
die Aramese vorm, Abba, gebruik. Laasgenoemde is inderdaad ‘n baie intieme 
manier om Vader aan te spreek en moet uiters omsigtig gebruik word. Hierdie 
woorde word dan ook elkeen afsonderlik en op hul eie gebruik, nooit in ‘n 
kombinasie soos “Abba Vader” of soortgelyk nie, omdat albei woorde alreeds 
“Vader” beteken. Waar Skrif die woorde saam gebruik, word dit geskei deur ‘n 
komma om die smeking van die gebruik daarvan aan te dui. Ons vind slegs drie 
plekke in die Apostoliese Geskrifte (nuwe testament) waar dit voorkom: in Mar. 14:36 
roep Yeshua beangsd uit: “Abba, Vader!” om die bitter beker van Hom weg te neem; 
in Rom. 8:15 roep die verloste kind deur die Gees wat Afgesonderd is vreesloos (in 
blydskap) uit: “Abba, Vader!”; in Gal. 4:6, waar die Gees wat Afgesonderd is in 
dankbaarheid uitroep “Abba, Vader!” ‘n Aparte artikel is beskikbaar waarin meer oor 
die foutiewe gebruik van “Abba-Vader” verduidelik word. 
 
In Num. 15:37-41 sien ons ‘n baie duidelike opdrag: יהוה het met Mosheh gepraat 

en gesê: “Praat met die seuns van Yisra’el en sê vir hulle, hulle moet vir hulle tossels 
maak aan die some van hul bo-klere, deur al hulle geslagte heen en hulle moet aan 
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die tossel van elke soom ’n tou van blou stof vasbind. Die tossels sal wees sodat 
julle daarna kan kyk en al die opdragte van יהוה onthou en dit doen en nie agter dit 

aangaan waarna julle hart en jul oë aan hoereer nie sodat julle kan onthou om al My 
opdragte te doen en vir julle God afgesonder te wees. Ek is וה יה , julle God, wat julle 

uit Mitzrayim uitgebring het om vir julle ’n God te wees. Ek is יהוה, julle God.” Daar 

is egter geen spesifieke aanwysings in Skrif rondom die metode van maak, lengte en 
dies meer nie. Daar word ook nie ander kleure genoem nie, behalwe blou, dus staan 
dit elkeen vry om tossels te maak soos hy goed dink, solank dit wél ‘n blou toutjie 
bevat. Die Jode gebruik deesdae ‘n onderhempie wat vier tossels aan het. Die Skrif 
is egter duidelik dat die tossels aan die bo-klere moet wees, nie onderklere nie. 
 
Hierdie opdrag, net soos die res van die Torah (wet, instruksies) het nog nooit 
weggeval nie, maar verandering in die omgewing en omstandighede, en wat 
gekoppel word aan die bepaalde verbond wat ter sprake is, bring egter ‘n 
aanpassing in die praktyk en die toepassing van יהוה se Torah. 

 
Nou vir meer inligting rondom die addisionele items: 
 
Die talit is ‘n item wat gebruik kan word tydens gebed. Daar is egter geen verpligting 
daarvoor in Skrif nie en sommige mense verkies om dit nie te gebruik nie. Indien wel 
gebruik, kan dit beskou word as die binnekamer waarvan ons lees in Mattityahu 
(Mattheus) 6:5-6: Wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die toneelspelers van ’n 
vals karakter wat hou daarvan om in die bymekaarkomplekke en op die hoeke van 
die strate te staan en bid om deur die mense gesien te word nie. Dit is waar as Ek vir 
julle sê dat hulle hul beloning reeds ontvang het, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou 
private kamer, sluit jou deur en bid in die geheim tot jou Vader en jou Vader wat sien 
wat in die geheim gedoen word, sal jou in die openbaar beloon. 
 
Indien die talit wél gebruik word, dra vrouens dit oor hul koppe en mans dit slegs oor 
die skouers. Ons sien ‘n duidelike instruksie in 1 Kor. 11:4-5: Elke man wat bid of 
profeteer met sy kop toegemaak, onteer sy kop en elke vrou wat bid of profeteer met 
haar kop ontbloot, onteer haar kop, want sy is net soos een wie se kop geskeer is, 
 
Die Jode, veral, het verskeie maniere waarop hulle die shofar blaas. Die Skrif het 
egter geen voorskrif van wyse nie, maar wel die opdrag dat dit gedoen moet word. 
Elke persoon is dus vry om enige metode te gebruik om sodoende die opdrag in 
Skrif te gehoorsaam. Indien jy dit nie self kan blaas nie, staan saam met iemand wat 
dit namens jou doen! Daar is baie video’s op Youtube beskikbaar wat jou dit leer 
blaas asook die verskillende maniere van blaas. 
 
Die menorah, sewe-lig lampstaander, is ‘n opdrag wat Mosheh (Moses) van Vader 
gekry het saam met die planne vir die tabernakel in die wildernis. Dit is gemaak vir 
lig in die tabernakel, maar die lampstaander beeld ook die feeste volledig uit, wat op 
hul beurt weer Vader se verlossingplan uitbeeld. Niks in Skrif is “sommer-maar-net” 
daar nie – alles het ‘n doel en alles is deel van Vader se plan om ons as gelowiges 
weer te kry waar Adam en Eva was voor die sondeval! 
 
Soos vroeër gemeld, vergeet wat jy in jou Christenkerk geleer het. Meeste daarvan 
was leuens, soos: 
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a) Ons hoef nie die wet te gehoorsaam nie want Jesus het dit teen die kruis 
vasgespyker. Die waarheid is dat Yeshua die aanklag teen ons aan die 
folterpaal vasgespyker het: Hy het die geskrewe aanklag teen ons, wat vir 
ons nadelig was, deur Sy Outoriteit, uitgevee en uit ons midde weggevat en 
dit aan Sy kruis vasgeslaan. (Kol. 2:14) 

b) Die Torah is uit die “ou testament” en Jesus het alles nuut gemaak; ons hoef 
net die “nuwe testament” na te volg. Toe Yeshua geleef het, was daar nie ‘n 
“nuwe testament” nie, slegs die TaNaKh (“ou testament”). Wanneer ons dus 
in die “nuwe testament” lees dat Yeshua uit die Skrif voorlees, doen Hy dit uit 
die “ou testament”. Ons kan nie die “nuwe” verstaan indien ons nie die “oue” 
ken nie, want die nuwe testament is in die oue versteek en die ou testament 
word in die nuwe openbaar. Een van die grootste probleme (onregte?) wat 
vertalers en drukperse gedoen het, was om ‘n leë bladsy of skeidingsblad 
tussen die ou en nuwe testament te plaas. Daardie bladsy behoort uitgeskeur 
en weggegooi te word sodat die hele boek ‘n eenheid vorm. 

c) Die feeste is net vir die Jode, ons hoef dit nie te vier nie. Ons lees in Lev. 23:2 
dat יהוה vir Mosheh sê: “Praat met die seuns van Yisra’el en sê vir hulle: ‘Die 

vasgestelde tye van יהוה moet julle as afgesonderde byeenkomste verklaar; 

hierdie is My vasgestelde tye:’” Dit is Vader self wat sê dat dit Sy tye is, nie vir 
een spesifieke nasie nie, maar dat dit eintlik aan elke volk op aarde behoort 
wat Hom as Skepper Lewende God erken. 

 
Hierdie is drie van vele eenvoudige illustrasies wat Christene gebruik om hulself te 
verskoon van die verpligting wat Vader aan ons stel as navolgers van Yeshua: om 
alles te doen wat Hy sê – nie ‘n “pick-and-choose” (kruidenierstrollie-godsdiens) 
godsdiens nie, maar ‘n volkome gehoorsaamheid aan die Een Skepper. 
 
Jy sal agterkom ons het vroeër nie melding gemaak van Grieks nie – juis omdat dit 
nie die Jode se voertaal was nie en meeste van die “nuwe testament” dus nie 
oorspronklik in Grieks geskryf is nie. 
 
Twee items wat nie by hierdie pakkie ingesluit word nie: 

1. Hier is geen besigheidskaartjie vir ‘n chirurg in die pakkie nie. Dit is dus nie 
vereiste vir mans om hulself te laat besny nie, alhoewel dié wat daartoe 
geneig voel, dit mag doen. Hierdie kwessie is reeds in Hand. 15 opgelos, met 
bevestiging in 1 Kor. 7:17-19. 

2. Geen kippa (yarmulka, “skull cap”) is hierby ingesluit nie omdat dit nie ‘n 
Skriftuurlike opdrag is nie, maar ‘n Rabbiniese besluit. Weereens, indien 
iemand daartoe geneig sou voel om dit te dra, is dit daardie persoon se vrye 
keuse. 

 
Soos Vader jou lei en jy jou geestelike oë en ore oopmaak vir Sy Woord, sal jy 
agterkom dat die hele Skrif homself nêrens weerspreek of kanselleer nie. Vader kan 
nie lieg nie en Hy verander ook nooit nie; dus is dit wat 6 000 jaar gelede van krag 
was, nog steeds van krag. 
 
Weereens ‘n hartlike welkom en mag hierdie ervaring saam met Vader vir jou bring 
waar Hy jou wil hê! Moet asseblief nie huiwer om te vra oor enigiets wat jy nie 
verstaan nie. 


