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Agtergrond

• Waneer daar bepeins word oor die term 

of begrip BROEDERSKAP kom daar soveel 

verskillende gedagtes by ‘n persoon op. 

• Daar sal altyd wyd uiteenlopende 

begrippe wees ten opsigte van wat so ‘n 

verhouding beteken of behels.

• Die meeste van ons staan in verhouding

as broeder tot ons eie families. 



Agtergrond

• Selfs in sommige gevalle waar 

die verhouding so fisies naby 

as ‘n tweeling uit bestaan, kan 

beide in die verhouding

,geensins aanspraak maak op 

die begrip, “broederskap”nie. 



• Hulle kan dus fisies uit 

dieselfde baarmoeder gebore 

wees, en tog heel vervreemd 

van mekaar bestaan, of lewe, 

of mekaar beleef, m.a.w. geen 

verhouding nie….

Agtergrond



• Sommige verhoudings is baie 

intiem ander weer klinies koud en 

afsydig teenoor mekaar. 

• VRAAG… 

Wat is broederskap?

• Broer, manlike kind van dieselfde

ouers; (teenoor n suster) 

Agtergrond



Broederskap soos gedeffinieer in 

Woordeboeke

• A male by one of the parents 

only is called a half-brother

• bruth´ẽr  ,āḥ; ἀδελφός' ,אח)

adelphós = kin by birth, from 

the same parents or parent): 



• In scripture, the term brother is applied 

to a kinsman by blood more remote than 

a son of the same parents; as in the case 

of Abraham and Lot, Jacob and Laban.

• Alhoewel die Skrifte nie die woord “ras” 

gebruik nie word die woorde 

gelykstaande aan “ras” – saad, broeder, 

familie, my volk, ons vaders en nasie 

gebruik. 

Broederskap soos gedeffinieer in 

Woordeboeke



• Die woord “gentiles”(heiden) in 

die Grieks is die woord”ethnos”.

• Dit beteken wel “a race, a tribe, a 

foreign nation”

Strong’s Exhaustive Concordance, 

N.T.#1484 in die Grieks

Broederskap soos gedeffinieer in 

Woordeboeke



• Persons of the same 

profession call each other 

brother, as judges, clergymen, 

professors of religion, 

members of societies united in 

a common cause, monks and 

the like.

Broederskap soos gedeffinieer in 

Woordeboeke



• BROTH'ERHOOD, n. [brother 

and hood.] The state or quality 

of being a brother.

• A class of men of the same 

kind, profession, or 

occupation. 

Broederskap soos gedeffinieer in 

Woordeboeke



• VRAAG…

• Wat sal Broedeskap dan 

beteken in terme van:

• Broederskap binne die wet 

van Christus tot 

gehoorsaamheid aan Vader 

Almagtig?



• VRAAG…

• Wat is die wet van Christus?

• Is dit dalk die:

• Morele wette

• Siviele wette

• Seremoniele wette



• Kom ons probeer al hierdie vrae 

en onduidelikhede oplos

• Ons is aangewese op die SKRIFTE 

om ons daarin te help, want dit 

is waar hierdie begrippe die 

beste verklaar word 



Ps 40:7-8

• Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; 

in die boekrol is dit my 

voorgeskrywe.

• Ek het lus, o my God, om u 

welbehae te doen, en u wet is 

binne-in my ingewande.



• Ek kan dus hieruit aflei dat, as 

ek gehoorsaam aan die Wil 

van Vader YHWH is,  die wet 

dinne-in my ingewande my tot 

broederskap sal lei.  



Luk 11:52

• "Wee julle, Wetgeleerdes, 

want julle het die SLEUTEL van 

die Kennis weggeneem; self 

het julle nie ingegaan nie, en 

vir die wat wou ingaan, het 

julle verhinder."



• VRAAG…

• Wat is die Sleutel van Kennis 

wat die Wetgeleerdes, die 

skrifgeleerdes en die Fariseërs 

van mense weggeneem het 

wat gereed was om in die 

Koninkryk in te gaan..?



• Ek dink nie Meester Yahshua verwys 

hier na een spesifieke Waarheid of 

Leer nie. 

• Wat aan die Wetgeleerdes toegeken 

is as ‘n "sleutel", was: die geheim 

van die lewe 

• in die Vrees van YaHWeH en 

• in die Wil van YaHWeH, 

• soos dit in die WET beskryf is.



• Die Wetgeleerdes het nie die 

WET van die mense 

weggeneem nie. 

• Hulle het die ‘Hart van die 

WET’ weggeneem en vir 

mense die dop oorgehou en 

dít vir hulle aangebied..!



• Hulle het vir mense die ‘prente 

en beelde en die uiterlike’ van 

die WET voorgehou, 

(Seremoniele wette) maar sekere 

belangrike Sleutels daaruit 

gehaal, sodat die gewone man 

op die straat, nooit die ware 

betekenis en die diepste sin van 

die wet sou kon verstaan nie.



• Ek vermoed die belangrikste

Sleutels waarmee ‘n mens die 

dieper betekenis van die WET

kan ontsluit,

• is die Sleutel van die liefde 

• tot ons Almagtige Vader en 

• liefde tot ons Naaste.



• U is bewus is dat ons in die 

kritiesste tyd lewe van die 

bestaan van die ganse mensdom. 

Daar was al krisisse en kritieke 

tye vantevore,maar ons Meester 

Yahshua het ons gewaarsku dat 

daar ‘n tyd sou kom wat nog 

nooit vantevore gewees het nie.



• As ons so na die Bybel kyk en die 

wêreld rondom ons, dan sien ons dat 

daardie tyd vir hierdie geslag 

aangebreek het. 

• U sal met my saamstem dat die 

bestaan van die Christelike Geloof 

en die ganse Christelike Beskawing 

op die spel is.

• Die wortels van ons Skrifte word 

verander in n kersboom in n pot.



• Ons kan baie goed verstaan 

dat dit nie net ‘n direkte 

frontaanval van idees van 

verloëning van die Christelike 

Geloof is nie,

• maar dit sal óók ‘n aanval 

wees van misleiding, en dit is 

die grootste gevaar! 



• VRAAG...

• Waarmee sal die misleiding die 

grootste wees? –

• uit God se Woord (Die Vertaalde 

Bybel). m.a.w. waar die Almagtige 

Vader se Woord op so ‘n wyse 

verkondig sal word, dat dit sal 

mislei .



• Ons is almal bewus daarvan 

dat daar veral in ons land waar 

die aanslag so groot op ons is, 

dat een van die groot 

strydpunte juis hierdie saak 

van die Rassekwessie is. 

• Die saak van Integrasie.



Dit is juis Die saak wat die 

wêreld op ons wil afdwing 

sodat ons al die walle moet 

“gelykskraap” en al die 

strome deurmekaar moet 

laat vloei.





• Een van die groot aanslae wat 

juis gemaak word in hierdie 

gelykmaking proses, 

• is die aanwending van hierdie 

teksvers, nl. “Jy moet jou 

naaste liefhê soos jouself”.



• Ek wil graag hier beklemtoon dat 

daar saam met hierdie verwarring 

en gelykstelling ideologie van 

rasse, 

• óók die wanopvatting en 

misleiding verkondig word dat 

daar met God se Wet mee 

weggedoen is. 





• Die Wet bestaan nie meer nie -

ons is nou onder die Genade.

• Dit bly egter merkwaardig dat 

Meester Yahshua keer op keer 

wanneer daar ‘n vraag aan Hom 

gestel word, Hy terug verwys na 

die Wet.



Matthéüs 5:17-19
• Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die 

profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind 
nie, maar om te vervul.

• Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die 
aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van 
die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

• Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie 
(wette) breek en die mense só leer, sal die minste 
genoem word in die koninkryk van die hemele; maar 
elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word 
in die koninkryk van die hemele.



Miga 6:8

• Hy het jou bekend gemaak, o 

mens, wat goed is; en wat vra 

YHWH van jou anders as om reg 

te doen en liefde te betrag en 

ootmoedig te wandel met jou 

Hemelse Vader ?



Lev. 19:17-18

• Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. 

Jy moet jou naaste/broer vrymoedig 

berispe, sodat jy om sy ontwil geen 

sonde op jou laai nie.

• Jy mag nie wraakgierig of haatdraend 

teenoor die kinders van jou volk wees 

nie, maar jy moet jou naaste/broer liefhê 

soos jouself. 

• Ek is die ALMATIGE.



NAASTE-Broers -Broederskap

• Hierdie woord “naaste” in die 

oorspronklike Hebreeus volgens 

“Young’s Analytical Concordance” 

beteken “friend or companion” -

“Thou should love thy friend / 

companion as thyself”.

• “kinders van jou volk”



Galásiërs 5:14

• Want die hele wet word vervul in 

een woord, naamlik: Jy moet jou 

naaste/broer liefhê soos jouself.

• Hierdie BROEDERSKAP berus op ‘n 

sleutelfondasie bekend as:

• agapaō liefde G25 en 

• nie phileō liefde G5368 nie.



(KJV+) Joh 21: 15-16
• SoG3767 whenG3753 they had dined,G709 JesusG2424

saithG3004 to SimonG4613 Peter,G4074 Simon,G4613 son of 
Jonas,G2495 lovestG25 thou meG3165 moreG4119 than these? 
HeG5130 saithG3004 unto him,G846 Yea,G3483 Lord;G2962

thouG4771 knowestG1492 thatG3754 I loveG5368 thee.G4571 He 
saithG3004 unto him,G846 FeedG1006 myG3450 lambs.G721

• He saithG3004 to himG846 againG3825 the second time,G1208

Simon,G4613 son of Jonas,G2495 lovestG25 thou me? 
HeG3165 saithG3004 unto him,G846 Yea,G3483 Lord;G2962

thouG4771 knowestG1492 thatG3754 I loveG5368 thee.G4571 He 
saithG3004 unto him,G846 FeedG4165 myG3450 sheep.G4263



Jou Vrou en kinders lief te he

• G25

• ἀγαπάω

• agapaō

• ag-ap-ah'-o

• Perhaps from ἄγαν agan (much; or compare 

[H5689]); to love (in a social or moral sense): -

(be-) love (-ed). Compare G5368.



Om vir diere lief te wees

• G5368

• φιλέω

• phileō

• fil-eh'-o

• From G5384; to be a friend to (fond of [an 

individual or an object]), that is, have affection 

for (denoting personal attachment, as a 

matter of sentiment or feeling; 



• “Young’s Analytical Concordance” 

sê hier by die NT dat jy jou naaste 

moet liefhê soos jouself, die 

volgende:

• “One near or close to you”.

• Ons sien dus dat dit in die Ou 

Testament - “friend /companion” 

beteken .

• agapaō liefde G25



Jakobus 2:8

• As julle ewenwel die koninklike wet

volbring volgens die Skrif: Jy moet 

jou naaste/broer liefhê soos 

jouself—dan doen julle goed.

• “One near or close to you”.

• agapaō liefde G25



Mark. 12:28-31
• En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, 

hulle hoor redetwis, en wis dat Hy hulle goed 
geantwoord het, vra hy vir Hom: Wat is die eerste 
gebod van almal? (Gaan hier oor die WET)

• En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie 
is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is ‘n enige Here;

• en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en 
uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele 
krag. Dit is die eerste gebod.(Die eerste WET)

• En die tweede, .(Die tweede WET) hieraan gelyk, is 
dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is 
geen ander gebod (WET) groter as dié (twee wette) 
nie.



(KJV+) Mark 12:31

• AndG2532 the secondG1208 is 

like,G3664 namely this,G3778 Thou 

shalt  loveG25 thyG4675

neighbourG4139 asG5613 thyself.G4572

There isG2076 noneG3756 otherG243

commandmentG1785 greaterG3187

than these.G5130



Mark 12:29 “Hoor Israel,”

Grieks

• G4139

• πλησίον

• plēsion

• play-see'-on

• Neuter of a derivative of πέλας pelas (near); 

(adverb) close by; as noun, a neighbor, that is, 

fellow (as man, countryman, Christian or 

friend): - near, neighbour.



Tweetalige Woordeboek
Sewende uitgawe,vierde druk 1975

• Neigh’bour n.   Buurman,  

buurvrou,   naaste.  Naaste bure,  

bure naasaan.



• En daar het ‘n sekere wetgeleerde opgestaan wat 
Hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet 
ek doen om die ewige lewe te beërwe?

• En Hy antwoord hom: Wat is in die wet 
geskrywe? Hoe lees jy?

• En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God 
liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit 
jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou 
naaste soos jouself.

• Toe sê Hy vir hom: Jy het reg geantwoord; doen 
dit, en jy sal lewe.

Luk 10: 25-28



• Meester Yahshua het aan hom gesê dat 

hy reg geantwoord het. Hy (Jesus) sê 

daarna aan hom “doen dit en jy sal 

lewe”.

• Meester Yahshua het daarná hom op die 

gelykenis gewys van die Samaritaan.

• Die priester het die wet geken, maar hy 

het dit nie gedoen nie.

• Die Leviet het die wet geken, maar hy het 

dit nie gedoen nie.



• L. W. - Hierdie Samaritaan wat die wet

geken het of miskien nie die wet geken 

het nie, het dit nogtans gedoen wat die 

wet verlang; 

• sy broer barhartigheid bewys 

• hy het gedoen wat die wet beveel het 

om te doen en daarom het hy in die 

praktyk gelewe en uitgebring wat die

wet voorgeskryf het.



• Indien u ‘n hond langs die straat sien lê 

wat omgery is deur ‘n motor of dalk het 

hy op ‘n ander manier seergekry. 

• Wie van u sal nie daardie hond probeer 

optel en versorg of hom by ‘n 

Dierebeskermingsvereniging probeer kry 

nie? 

• Is daardie hond nou u naaste/ broeder? 

Nee, daardie hond is nie naaste/broeder

nie.



• Net so vandag, as ons na die Woord kyk 

en soos ons nou alreeds vir u verduidelik 

het - volgens die wet dat ‘n mens se 

naaste/broeder volgens God se Woord sy

• “friend / companion” of iemand wat 

naby aan hom is; “someone near to 

you”,

• dui dit op die naaste as MY EIE 

VOLKSGENOTE; my EIE RASGENOTE -

hulle is my werklike naaste/broeders.



• En in dié dae toe Moses al groot was, het hy na sy 
broers uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En 
hy het gesien hoe ‘n Egiptiese man ‘n Hebreeuse man, 
een uit sy broers, slaan.

• En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien 
dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar 
doodgeslaan en hom in die sand begrawe.

• Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was 
twee Hebreeuse manne wat met mekaar veg. Hy vra 
toe vir die een wat ongelyk gehad het: Waarom slaan jy 
jou naaste(broer)?

Exodus 2:11-13



(KJV+) Eks 2:31

• And when he went outH3318 the 

secondH8145 day,H3117 behold,H2009

twoH8147 menH376 of the HebrewsH5680

strove together:H5327 and he saidH559

to him that did the wrong,H7563

WhereforeH4100 smitestH5221 thou thy 

fellow?H7453



Hebreeus

• H7453

• ריע    רע

• rêa‛  rêya‛

• ray'-ah, ray'-ah

• From H7462; an associate (more or less close): 

- brother, companion, fellow, friend, husband, 

lover, neighbour, X (an-) other.



• Dit beteken gladnie dat ons nie aan ‘n 

hond genade sal bewys nie. Dit beteken 

ook nie dat ons nie aan ‘n ander ras, as 

hy in die straat lê, nie genade sal betoon 

en by hom verbygaan nie. 

• As ek die Wet van die ALMAGTIGE  in my 

hart het sal ek hom óók help, maar DIT 

MAAK HOM NIE MY NAASTE/BROER 

VOLGENS DIE SKRIF NIE

• want dit voldoen nie aan die beskrywing 

van die naaste in die Wet van God nie.



• Nou word daar baie keer vir ons gesê, 

“Hier is ander rasse nou in ons land, hulle 

is ons naaste”.

• Hulle is NIE ons naaste/broers volgens 

die Skrif nie; hulle behoort nie eens aan 

ons ras nie. 

• Hy behoort nie aan my nasie nie; hy is nie 

my “friend /companion” nie; “He is not 

the one near / close to me” nie.



• Hierdie “naaste”saak word  in vandag se 

prediking ge-stootskraper.

• En dit is ook die siening van die wêreld. 

• Hierdie Skrifte  word omgedraai en die 

teenoorgestelde betekenis word 

daaraan toe  gevoeg . 

• Dit is om ons in ‘n toestand van self 

veroordeling te kry teenoor hierdie 

nasies rondom ons.



• My volks / rasgenoot, daardie een 

wat dikwels daar in die straat lê van 

absolute luiheid en slegtigheid; hy is 

in daardie toestand omdat hy 

homself nie wil verbeter nie.

• Nou is hy my naaste en moet ek 

myself as’t ware vernietig om hom 

op te hef- dit was nêrens ooit die 

ALMAGTIGE se bedoeling nie.

•





• Die ALMAGTIGE het die hart / kern van 

die betekenis van die wet hier 

geïllustreer deur hierdie drie mense 

teenoor mekaar te kontrasteer.

• Beide uit die wet en uit die Nuwe 

Testament is die betekenis van “jou 

naaste”, jou rasgenoot, jou broeder  

“your friend or companion - the one 

close to you”.



YAHSHUA, Israel se Losser 

(Verlosser)

• Wanneer u nou kyk na die betekenis van 

n Losser in die Bybel, dan sien u die 

ALMAGTIGE se intieme verhouding met 

Israel. 

• Dit is Israel wat as volk haar afwaartse 

stap geneem het en deur die duiwel 

oorval en beroof is van haar erfenis.



Jy mag met hulle of met hulle gode 

geen verbond maak nie.

(Eks 23:32 AOV)

Hulle mag in jou land nie woon nie, 

dat hulle jou nie verlei om teen My te 

sondig nie. Want jy sal hulle gode 

dien, ja, dit sal vir jou ‘n strik wees.

(Eks 23:33 AOV)



• Dit is Israel wat agter afgode aan 

gehoereer het en vir wie die 

ALMAGTIGE  ‘n skeibrief gegee 

het.

• MEESTER YAHSHUA het aan die 

Kruis vir Israel kom sterf juis om 

hierdie „skeibrief saak“ te kom 

beredder.



Jesaja 53:8

• Uit die druk en uit die strafgerig is Hy 

(Yahshua) weggeneem; en onder sy 

tydgenote—wie het daaroor gedink 

dat Hy (Yahshua) afgesny is uit die 

land van die lewendes? Ter wille van 

die oortreding van my volk was die 

plaag op Hom. (Yahshua) 



• Die Ou Testament wys vir ons dat as iemand in 

slawerny verval het en sy erfenis verloor het, 

dan kan slegs ‘n bloedverwant en net ‘n 

familielid daardie persoon  loskoop.

• Net so kon alleenlik die Meester Yahshua, 

volgens die wet van die naaste, vir Israel 

gesterf en verlos het - Hy het Israel se Losser 

geword (Israel se Verlosser).

• Meester Yahshua het vir Israel vrygemaak en 

aan haar, haar erfenis teruggegee.



Matt. 15:21-28
• En ‘n Kananése vrou het van daardie gebied gekom en na Hom 

geroep en gesê: Wees my barmhartig, Here, Seun van Dawid! My 
dogter is erg van die duiwel besete.

• Maar Hy het haar nie ‘n woord geantwoord nie. Toe kom sy 
dissipels nader en vra Hom en sê: Stuur haar weg, want sy roep 
agter ons aan.

• Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape 
van die huis van Israel.

• Daarop kom sy en val voor Hom neer en sê: Here, help my!

• Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die 
kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie.

• En sy sê: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels 
wat van die tafel van hulle base afval.

• Toe antwoord Jesus en sê vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat 
dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword 
van daardie uur af.



Kananése vrou

Meester Yahshua het haar aanvanklik nie 

eens ‘n antwoord gegee nie - (v23). Toe 

sy dissipels Hom versoek om haar weg te 

jaag omdat sy lastig was, het Meester 

Yahshua geantwoord, 

• “Ek is net gestuur na die verlore skape 

van die huis van Israel” -(v24), Hy wou 

haar dus nie help nie (oënskynlik)



“Hondjies”- heidene

• Hierdie woord “hondjies” was in die 

OT gebruik vir die heidene; die wat 

buitekant die laer van Israel was. 

• Meester Yahshua het dus gesê dat sy 

bediening slegs vir die huis van Israel 

bedoel was, Hy moes hulle genees en 

verlos.



• Sy het dus gesê dat dit reg was wat 

Meester Yahshua gesê het, nl. dat die 

brood van die kinders, nie bedoel is 

vir die hondjies nie, maar dat die 

hondjies wel die krummels wat op 

die grond val, mag oplek. 

• Meester Yahshua was verwonderd 

oor haar geloof en insig en het haar 

dogter op daardie oomblik genees.



• Wat hierdie Kananése vrou egter hier 

bedoel het en die waarheid wat sy met 

hierdie beeldspraak uitgelig het, was:

• “Meester, dis reg, U is die Verlosser 

(Losser) van Israel; 

• Meester U is die Messias; U is die Koning 

wat kom om die Koninkryk van God op 

aarde op te rig, 

• maar Meester in die oprigting van 

daardie Koninkryk lê die hoop óók van 

ons heidene. 



• Meester, wanneer U Koninkryk op 

aarde opgerig is, dan sal ook ons 

heidene geseën word; m.a.w. 

• Meester, ek verstaan dat U net 

gestuur is na die verlore skape van 

die huis van Israel - dit is U bediening 

vir hierdie dispensasie, 

• maar Meester, dit wat van die tafels 

van Israel afval, kan ons ook eet”.



Jesaja 2:2-5
• En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die 

HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo 

die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.

• En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die 

berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy 

ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit 

Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit 

Jerusalem.

• En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie 

volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul 

spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard 

ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

• Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die 

HERE!



Let wel:

• Ons leef nog steeds in dieselfde tyd van 

voorskrifte waarvan Meester Yahshua hier 

gepraat het - die opdrag is om vir Israel op te 

spoor en die evangelie te bring. 

• Indien ons sou teruggaan na die Profete, dan 

sien ons dat tussen Meester Yahshua se 

Eerste Koms en Sy Wederkoms, is die groot 

roeping van God om die Boodskap van God 

se Woord aan sy volk Israel te bring.



(Jes. 2:3).

• Die heiden sal eers in die Millennium 
(1,000 Jarige Vrederyk) die 
heerlikheid van die Almagtige  sien 
soos dit geopenbaar sal word deur ‘n 
Herstelde Israel (Huis van Juda en 
die Huis van Israel) en dan sal die 
heiden kom en sê, “Leer ons ook die 
weë van julle God” -



• Die Bybel wys duidelik aan ons dat in 

hierdie tyd waarin ons tans leef, i.p.v. dat 

die heiden tot bekering kom, hy eerder in 

opstand sal wees teen God en sy Israel 

Volk. Die Profete is daar vol van. 

• Hulle wys aan ons dat die heidene sal 

saamspan en sê:

• “Kom laat ons hulle vernietig sodat hulle 

geen volk meer is nie en aan die Naam 

van die ALMAGTIGE  nie meer gedink 

word nie” - (Ps. 2:1-3 en Ps. 83).



• Nou kom die Kerk met tekse soos: “Jy 

moet jou naaste liefhê soos jouself” en 

“alle rasse en volke is gelyk”. 

• Nee, die Almagtige  het gesê: “Gaan 

liewer na die verlore skape van die huis 

van Israel” - (Matt. 10:6). 

• Die Almagtige se boodskap is dus dat ons 

hierdie verlore skape (ons 

naaste/broers) moet gaan soek en aan 

hulle die Almagtige se boodskap moet 

bring en vertel wie hulle is.



• In plaas daarvan dat die Blanke 

aan die Swarte en ander 

heidene, die ware evangelie 

moes kon demonstreer, gaan sit 

die Blanke dikwels aan die voete 

van die heiden om van sy 

afgodery en praktyke te leer.



• Ons moet besef wie is werklik 

ons naaste - dit is belangrik!

• Net soos die Meester Yahshua in 

die eerste plek my Naaste geword 

het deur my Weldoener en my 

Verlosser te word en dat ek Hom 

moet liefhê met my hele hart en 

my hele siel, prys YHWH!.(Die 

Groot EK IS) 



• So moet ons die naaste word van die 

wat aan ons behoort en ons moet 

hulle weldoeners word; ons moet 

God se Woord aan hulle 

bring/demonstreer; ons moet vervul 

word met die Heilige Gees en met 

die krag van God.

• Ons moet eerste gaan na die verlore 

skape van die huis van Israel –

(Matt. 10:5-8).



• As ons so vandag kyk en luister na 

mense se gesprekke en hulle 

uitkyk,

• dan is dit net “die heiden, die 

heiden, die heiden,” 

• en hulle besef nie dat ons eie 

volk heidens geword het nie.



• Kyk maar rondom ons, ons eie 

volksgenote/broeders behoort 

seker almal aan een of ander 

kerk, maar is hulle Christene, is 

hulle wedergebore kinders van 

God?  

• Die meeste is nie; ons eie 

mense/broeders het heidens 

geword.



• In plaas van om te kyk na heiden 

sendingvelde moet ons eerder kyk na 

ons eie mense/broeders. 

• “Gaan eers na die verlore skape van 

die huis van Israel” (Blanke Weste).

• Bring vir hulle die Woord van God 

(die kinders se brood) in die krag van 

die Heilige Gees.



• Elkeen van die Sendbriewe is aan 

Israeliete geskrywe. 

• Jakobus 1:1 verwys na die 

“twaalf stamme wat in die 

verstrooiing is”. 

• Is dit ‘n brief gerig aan heidene?

• Nee! dis gerig aan Israeliete, (al 

12 stamme)!



• 1 Petrus 1, verwys na “die 

vreemdelinge van die verstrooiing”. 

Wie was hulle?

• Hulle was Israeliete “uitverkore 

volgens die voorkennis van 

ALMAGTIGE die Vader”. 

• Die ALMAGTIGE  het vir Israel

uitgekies voor die grondlegging van 

die wêreld.



1 Petrus 2:9-10
• Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n 

koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, 

‘n volk as eiendom verkry, om te 

verkondig die deugde van Hom wat julle 

uit die duisternis geroep het tot sy 

wonderbare lig,

• julle wat vroeër geen volk was nie, maar 

nou die volk van God is; aan wie toe 

geen barmhartigheid bewys is nie, maar 

nou bewys is.



• Hierdie verwys nie na ‘n klomp 

heidene nie, dis die vreemdelinge 

van die verstrooiing aan wie 

Petrus skrywe en hulle het 

geweet waarvan hy praat , 

• want die Profeet Hoséa het 

geskryf dat as gevolg van Israel se 

sondes sou die ALMAGTIGE  aan 

hulle ‘n Skeibrief gee;



• Hy sou hulle Lo-Ammi (nie My 

volk nie) maak en Hy (YHWH) sou 

nie hulle God wees nie - (Hoséa 

1:10). 

• Maar in die plek waar van hulle 

gesê word dat hulle nie sy volk is 

nie, sal vir hulle gesê word dat 

hulle kinders is van die lewende 

Almagtige  God.



• VRAAG...

• Hoe word ‘n persoon ‘n kind van die 

lewende God? 

• Alleenlik deur die geloof in Meester 

Yahshua Messiah, m.a.w. hierdie 

vreemdelinge van die verstrooiing 

het Nuwe Verbond ontvang;

• hulle is Israeliete wat tot bekering 

gekom het.



• Petrus skrywe verder in 1 Petrus 

2:24, 1 Petrus 2:5 van ons Meester 

Yahshua wat selfs ons sondes en 

krankhede aan die Kruis gedra het. 

• Meester Yahshua kon alleenlik Israel 

se Losser wees want Hy was hulle 

bloedverwant - daarom was 

Meester Yahshua hulle 

Naaste/broeder en hulleWeldoener.



• Hierdie vreemdelinge van die 

verstrooiing - húlle is ons naaste. 

Ons moenie by hulle verbyloop 

nie; ons moet hulle wonde 

verbind. 

• U moet u broer, u rasgenoot en 

volksgenoot van hierdie tyd gaan 

soek.



Broederskap as gehoorsaamheid aan 

die wet van Christus

• agapaō liefde word gedryf 

uit LIEFDE vir YHWH wat 

oorvloei tot jou broeder. 

Ongeveinsd, opreg, 

onbevooroordeeld, 

onvoorwaardelik.



• phileō liefde is kondisioneel. As jy 

my lief het sal ek aan jou my 

liefde betoon. As ons saamstem 

oor ‘n saak is ons lief vir mekaar, 

indien nie ontstaan daar 

vervreemding en koudheid in die 

verhouding.

Broederskap as gehoorsaamheid aan 

die wet van Christus



•Daar is werk vir u en vir 

my om te doen...

•Mag God Almagtig aan 

ons die hulp en genade 

verleen…



Erkenning:

J. Nortje

F.W.C. Neser

A.Mosterd


