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G e l o o f s v e r k l a r i n g  
 
Mense, almal, myself ingesluit, is vinnig om ander te oordeel oor verskeie dinge. Ons moet egter 
daardie oordeel toets aan die Skrif en dan wel die daad veroordeel en nie die persoon nie. Vroeër 
was dit meestal vrouens, maar deesdae, soos die wêreld meer en meer verval, is dit ook mans wat 
allerhande juwele, en veral dan oorbelle, tongringe, maagringe en dies meer, dra. In beginsel is daar 
dalk niks mee verkeerd nie, want dit is wat ons noem ‘n “fashion statement”. Dit word egter 
verkeerd, net soos tatoëermerke, wanneer dit indruis teen die beginsels wat Vader vir ons in die 
Skrif gegee het: Vayiqra 19: 28Julle mag geen snye in julle vlees maak ter wille van ’n dooie nie en 
geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is יהוה. Slegs wanneer ‘n slaaf uit sy eie besluit het 

om by sy baas te bly, het die baas ‘n gat in die slaaf se oor gemaak met ‘n els: Sh’mot 21: 6dan moet 
sy meester hom na God toe bring, asook na die deur of die kosyn toe bring en sy meester moet sy 

oor met ’n els deurboor en hy moet hom vir altyd dien. Enigiemand wat dus meedoen aan hierdie 

(heidense) gebruike is, volgens Skrif, ‘n slaaf van die (heidense) wêreldstelsel. Sha’ul stel dit ook baie 
goed: 1 Korinthiërs 6: 19Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel van die Gees wat Afgesonderd is, 
wat in julle bly, wat julle van God gekry het, is nie? Julle behoort nie aan julleself nie, 20want julle is 
gekoop vir ’n prys. Bring daarom eer, lof en aanbidding aan God in julle liggaam en in julle gees wat 
aan God behoort. 
 
Dit is interessant dat beide gelowiges en ongelowiges hierdie dinge beoefen – daar is geen 
onderskeid tussen wedergeborenes en heidene nie, want baie van beide groepe het tatoëermerke 
en/of gaatjies in die ore, maag, tong en dies meer. Verskeie video’s is ook beskikbaar van 
sogenaamde predikers wat meer tatoëermerke het as sommige gemeentelede. Mens kan dus nie na 
iemand kyk en agterkom of daardie persoon wedergebore of ‘n heiden is nie. Dit is juis hier waar 
baie mense dan die bus mis, want as gelowiges moet ons afgesonder wees. Die Engelse woord is vir 
my amper beter: peculiar. Sh’mot 19: 5daarom, as julle My stem sal gehoorsaam en My verbond 
nakom, sal julle ’n spesiale skat vir My bo al die volke wees, want die hele aarde is Myne. D’varim 26: 
 het jou vandag as Sy volk verklaar, ’n waardevolle besitting, soos Hy jou beloof het dat jy al Sy יהוה18

opdragte moet uitvoer. Dit word ook mooi uitgedruk in 1 Kefa 2: 9Julle is ’n gekose nasie, om te dien 
as priesters in die Koninkryk, ’n afgesonderde volk, bymekaargemaak en bevry, om die lofprysinge 
van Hom, wat julle uit die duisternis geroep het, te verkondig tot Sy wonderlike lig,. Daar is nie 
duideliker verse as hierdie nie. Sommige mense kom egter nooit by die volle waarheid van die Skrif 
uit nie, want hulle hou hulself eerder op met allerhande mensgemaakte bundels, dagstukkies (Oom 
Sollie, Riekert Botha en andere se filosofieë), diaboliese werke soos Alpha, al die Purpose Driven 
snert en vele ander gemors wat oorwaai van veral Amerika. Dit is een van die grootste redes 
hoekom daar so ‘n groot verval plaasvind, wêreldwyd, want Hoshea 4: 6My volk word vernietig 
weens gebrek aan kennis. Omdat jy kennis verwerp het, sal Ek jou ook as My priester verwerp. 
Aangesien jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. – ons het ons eerste 
Liefde verlaat en wanneer ons wel poog om geestelik te raak, speel ons kerk en doen dit op ons eie 
terme. Geen persoon kan ‘n ander land binnegaan en volgens die reëls en wette van sy eie land 
probeer leef nie. Alhoewel baie reëls mag ooreenstem, sal verontagsaming van ander reëls verseker 
dat die persoon óf gedeporteer word óf in die tronk beland. 
 
Op dieselfde wyse kan ons nie Vader se reëls verontagsaam en ons eie daarstel nie. Jammer, ons 
kan, maar dan is ons nie meer in verbond met Hom nie. Ons weet uit die Skrif dat mense wat Sy 
verbond in die verlede verbreek het in ballingskap weggevoer is en ons sal daardie selfde pad stap, 
indien ons nie alreeds daar is nie. Vir daardie rede is dit noodsaaklik om die Skrif te bestudeer, dit 
deel van myself te maak, om seker te maak ek is en bly in Vader se wil. Selfone en notaboekies was 
nie die eerste goed wat ons kan gebruik vir “reminders” nie – dit is lank gelede al gegee in B’midbar 
15: 38“Praat met die seuns van Yisra’el en sê vir hulle, hulle moet vir hulle tossels maak aan die some 
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van hul bo-klere, deur al hulle geslagte heen en hulle moet aan die tossel van elke soom ’n tou van 
blou stof vasbind. 39Die 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 40sodat julle 
kan onthou om al My opdragte te doen en vir julle God afgesonder te wees. en D’varim 22: 12Jy moet 
vir jou tossels maak aan die vier hoeke van die kledingstuk waarmee jy jouself bedek. 
 
Enige persoon wat die Skrif ernstig opneem en bestudeer sal ook weet dat Vader dinge herhaal wat 
belangrik is, net soos ons met ons kinders moet maak – daarom word ons Sy kinders genoem! 
Hierdie “reminders” is nooit nietig verklaar nie – nie deur Yeshua, Sha’ul of enige ander persoon nie. 
Inteendeel, terwyl dít wat ons die hernude verbond noem, aan’t gebeur was, het hulle net die 
TaNaKh (eerste verbond) gehad en ook streng daarvolgens gelewe. 
 
Die tzitzit (tossels, klossies) is daarom ook vir my ‘n herinnering (“reminder”) dat ek ‘n sondige mens 
is wat net deur die bloed van Yeshua gereinig kan word. Ek is nie verhewe nie, het nie “arrive” nie, 
het nog nie al die kennis nie – inteendeel, ek is moontlik ‘n groter sondaar as die res en daarom wil 
ek vir die wêreld wys ek weet wie my Verlosser is. Anders as die “fashion statement” waarvan ek 
vroeër gepraat het, het ek nog nooit ‘n ongelowige persoon gesien wat met tzitzit rondloop nie, 
daarom is my tzitzit ‘n “faith statement”, ‘n geloofsverklaring en dra ek dit met trots tot eer van 
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