SKRIFTUURLIKE EN GESKIEDKUNDIGE EVANGELISASIE VAN DIE VERBONDSVOLK
___________________________________________________________________________________________
Referaat gelewer by die Konsilie van die Geloftevolk van Suid-Afrika, 24-26 Maart 2016,
te Holfontein Geloftefeesterrein in die Ottosdal distrik.
___________________________________________________________________________________________
Inleiding
Die Duitser Johann Gutenberg, het in 1468 die eerste gedrukte Bybel die lig laat sien.
In 1582 verskyn die sg. Rheims (Douay) vertaling.
In 1611 verskyn die sg. King James Protestanse weergawe, hoewel die “Authorised version” genoem is, het die
Anglikaanse kerk dit egter nooit amptelik erken nie.
Die Roomse kerk het haar Vulgaat vertaling in Latyn behou, maar Protestante, wat aangedring het dat God direk
met die mens praat dmv die Skrif, het dit na hul eie onderskeie tale vertaal.
Vroeg in 1520 het Martin Luther die Nuwe Testament in Duits vertaal, Jacobus Faber die Bybel in Frans en
William Tyndale in Engels.
In die loop van die dekade daarna het hulle die Ou Testament vertaal en daarna het nuwe vertalings kort-kort
verskyn.
Die woord “Jew” het voor 1775 nie eens in die bybelvertalings bestaan nie . Die Rheims vertaling en selfs die
King James vertaling wat eers in 1804 voltooi is het dit ook nie bevat nie. Dit wys daarop dat vertalings van ons
Bybel soms nie korrek vertaal is nie en dat dit ‘n invloed kan he op sommige kerklike dogmatiese verskille.
Mesmer (1734-1815) is gebore by Weil naby Constanz. Hy was ‘n Duitse dokter van wie die woord
“mesmerisme” of te wel hipnose kom. Hy het eers toelogie en wet bestudeer en daarna betudeer hy Medisyne
in Vienna, Mesmer gradueer met ‘n tesis oor planetiese invloed op die mens, die sg. “Lewende magnetisme”
Mesmer se genesings metodes was die sleutel tot hipnose en psigoterapie. Hipnose as sulks, of mesmerisasie
soos dit bekend was, was nie deur Mesmer self verder ontwikkel nie maar deur sy leerling Maxime de Puysegur.
Mesmer was ook ‘n persoonlike vriend van die komponis Mozart wat hom gereeld bygestaan het tydens
behandeling van pasiente. Mesmer se behandeling het hoog mode in Frankryk geword.Terwyl hy die ene
Gebelin behandel het, het hy kennis gemaak met Vrymesselaars, Illuminati en Rose kransers wat Gebelin besoek
het.
Die Amerikaanse vryheidstyd se slagspreuk : Vryheid, gelykheid en broederskap, geldig in die Ameriakaanse /
Engelse Konteks maar word na Frankryk gebring deur Franse soldate en word die Franse Rewolusie en
Vrymesselary se slagspreuk. Dit word tot vandag toe nog misbruik om oor rasse- en godsdiens grense heen te
strek. Liberale denke was so gestimuleer dat rewolusionere idees al hoe makliker aanvaarbaar was,
Suggestie was ontwikkel in instrumente vir massa hipnose, breinspoeling en ander psigologiese werktuie vir die
wat daarvan gebruik wil maak vir eie gewin, aansien of ideologiese redes.
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Edward Irving (1792-1834) was ‘n welsprekende londense Skots Presbiteriaanse predikant wat op verskillende
plekke in Engeland gedurende 1826 byeenkomste gehou het om ‘n uitstorting van die “Heilige Gees” af te bid. In
sy kerk het hy Christus se spoedige wederkoms op die wolke bespreek en klem gele op gawes en kragte uit die
apostoliese tyd wat deur gebed en geloof opgewek moet word.
In Maart 1834 stig Irving die Apostoliese Katolieke kerk, omdat volgens hom die vorige kerk gereed was vir die
oordeel. In die kerk is die Apostelskap weer ingestel.In 1834 is Irving oorlede. Europa se hele Christendom was
toe onder twaalf apostels verdeel vir be-arbeiding.
In 1863 het die ene Swartz apostel geword en stig die Apostoliese Sending gemeente in Amsterdam, wat toe
sterk na die Protestante oorleun.
Uit hierdie kerk groepe het ander groepe afgesplinter sodat daar vandag baie verskillende kerke bestaan wat
aanspraak maak op allerlei dinge wat in die Gees gebeur en dinge wat gedoen en gese word onder die
voorwentsel dat dit van die ”Helige Gees” kom.
Die Boerevolk en of Verbondsvolk het sy volksgeboorte tussen die jare 1795-1806 beleef toe in daardie tyd ‘n
eksklusiewe volksbewussyn na vore begin treë het. Hulle het ‘n strewe na onafhanklikheid deur die stigting van
republieke van Graaf-Reinet (1785) en Swellendam (1795) en dryf handel om lewensmiddele te bekom. Hulle
verinheems as gevolg van minimum kontak met die buite wereld op daardie stadium en skep so ‘n eie kultuur.
Dit is opvallend dat in ons eie volk (Verbondsvolk) se geskiedenis, YHWH se grootste ingryping en uitreddings
plaasgevind het toe ons voorsate sonder kerk was. Hul was maar aangewese op eie kennis en vertolking van die
Skrifte sonder dogmas.
Die Kerk op daardie stadium het gebuig voor die goue kalf van die rewolusie en vrymeselaar Kommissaris De
Mist se bose kerkordes.
Die Voortrekkers het geglo hulle was Calviniste, maar gemeet aan ons hedendaagse Calvinisme, was hulle alles
behalwe dit. Hulle het hulle self met die Volk Israel vereenselwig. As dit nie vir ons iets se nie, weet ek nie wat
sal nie. Dit is elke ware gelowige se hartewens dat waarlik ernstige predikers wat mislei is, die Waarheid oor
Vervalsing en Misleiding sal insien.
Matt 13:52
(Mat 13:52 AOV) Toe sê Hy vir hulle: Daarom is elke skrifgeleerde wat ‘n leerling geword het in die koninkryk
van die hemele, soos ‘n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring.
Gedurende 1834-1870 het die kerk ‘n sentrale rol gespeel in die kerkgeskiedenis van die Geloftevolk. Dit is ook
die Trekleiers se oogmerke om die binneland in te trek om ‘n volk tot stand te laat kom wat god drie-enig kan
dien in ‘n land waar hulle vry kan wees en oor hulle self kan regeer.
Geen predikant was bereid om saam met die Boere Voortrekker te trek nie. Elke patriarg of hoof van elke huis
het die vaerantwoordelikheid as priester, profeet en koning in sy eie huis aanvaar. Die trekkers het verskeie
versoeke by die Kaapse Nederlandse Gereformeerde Kerk gerig om ‘n predikant te verkry. Twee van die redes
waarom ‘n predikant nie na hulle gestuur was nie was omdat die Trekkers nie die opname van gekleurdes as
volle lidmate van die Kerk aanvaar het nie en tweedens nie die Britse owerheid aanvaar het nie.
Inteendeel het die Kaapse Nederlandse Gereformeerde Kerk het vir die Boere eerder ‘n bedreiging geword en
het hulle in Augustus 1853 te Rustenburg ‘n nuwe kerk gestig, die Nederduits Hervormde Kerk. Ongelukkig is die
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eerste predikant nl Ds van der Hoff, uit Nederland ingevoer, en ‘n uiterste liberalis en sy gesindheid wek weersin
by die Boere sodat die nuwe kerk nie summier as volkskerk aanvaar word nie.
Na die aankoms van Ds Postma uit Nerderland, word die Gereformeerde Kerk van de Zuid-Afrikaanse Republiek
op 10 Februarie 1859 gestig.
Die kerk van die Boere het dus nie toegelaat dat ‘n kerk of die Kerk, op enige wyse hul volkwees aantas nie.
Dit is wel so dat daar al meer mense in die laaste tyd ‘n weerstand bied teen regiede kerklike dogma ontwikkel
het. Die liturgiese seremoniele en rituele handelinge word die norm, sodat kerke in baie aangename sosiale
klubs ontwikkel, terwyl die kern van bekering en wedergeboorte sekonder geword het. Dit vorm ‘n deel van ‘n
organisasie en nie deel van die organisme nie. As gevolg hiervan, beweeg baie mense weg van kerke na
huisgemeentes.
Die Israel boodskap word vandag ‘n haat teologie genoem en sy mense kwaadwillig, terwyl hulle in werklikheid
bekommerd is oor hulle volk se ondergang wat grootliks deur die kerk se liberale teologie bewerk is, wat die volk
weerloos en met ‘n skuldgevoel gelaat het toe hulle eerder na Dawid moes geluister het, want daar is ‘n
besonderse soort haat wat geoorloof is:

Ps 139:21-22
(Psa 139:21 AOV) YHWH, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en ‘n afsku hê van die wat teen U opstaan nie?
(Psa 139:22 AOV) Ek haat hulle met ‘n volkome haat; vyande is hulle vir my!
Waar was die manne wat in die bres moes staan toe die vyand ons aanval en ons land van ons steel.
Eseg22:30
(Esg 22:30 AOV) En Ek het onder hulle ‘n man gesoek wat ‘n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan
staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes nie; maar Ek het niemand gevind nie.
Dat die Israel volk van die Skrifte steeds vandag die uitverkore volk is, word betwyfel in weerwil van:
Mal3:6
(Mal 3:6 AOV) Want Ek, YHWH, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.
Jak 1:17
(Jak 1:17 AOV) Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie
daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.
Tit1:2
(Tit 1:2 AOV) in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het,
Jes 54:9-10
(Jes 54:9 AOV) Soos in die dae van Noag is dit vir My: soos Ek gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor
die aarde sou gaan nie, so het Ek gesweer dat Ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie.
(Jes 54:10 AOV) Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my
vredeverbond nie wankel nie, sê die YHWH, jou Ontfermer.
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Jer 30:10-11
(Jer 30:10 AOV) Jy dan, wees nie bevrees nie, o my kneg Jakob, spreek YHWH; en wees nie verskrik nie, o Israel!
Want kyk, Ek verlos jou uit ver plekke en jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap; en Jakob sal
terugkom en stil en gerus wees sonder dat iemand hom skrikmaak.
(Jer 30:11 AOV) Want Ek is met jou, spreek YHWH, om jou te verlos. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies
waarheen Ek jou verstrooi het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal
Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.
Jer 31:31-37
(Jer 31:31 AOV) Kyk, daar kom dae, spreek YHWH, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe
verbond sal sluit;
(Jer 31:32 AOV) nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het
om hulle uit Egipteland uit te lei nie—my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was,
spreek YHWH.
(Jer 31:33 AOV) Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek YHWH: Ek gee
my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk
wees.
(Jer 31:34 AOV) En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken YHWH; want hulle
sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek YHWH; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan
hulle sonde nie meer dink nie.
(Jer 31:35 AOV) So sê YHWH wat die son gee tot ‘n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot
‘n lig in die nag; wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis, YHWH van die leërskare is sy Naam:
(Jer 31:36 AOV) As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek YHWH, dan sal die nageslag van Israel
ook ophou om ‘n volk te wees voor my aangesig vir altyd.
(Jer 31:37 AOV) So sê YHWH: As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder
nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het,
spreek YHWH.
Vals verwagtings is in sekere Kerke gevestig en word gebruik en bedryf met winsbejag as oogmerk. Die toppunt
van afval is die sg Toronto-herleweing of “lag in die gees”. Rodney Howard Brown het in 1992 ‘n diens gelei
waarin 5 minute aan die Bybel gewy is, in 3 ure lange diens. Mense het histeries begin lag en van stoele afgeval
en op die grond gerol. Party het soos honde geblaf, soos hane gekraai of soos leeus gebrul. Pastoor Alan
Morrison het in 1994 verslae van navorsing bekend gemaak waar hy aanvoer dat SA gebore Howard Brown van
Rhema beweging se leringe in Hindoeisme gegrond is.
Steeds word alle vorme van die beweging oral gesien en word duisende mense deur hierdie “gees” verwar en
verlei. Nog name is Benny Hinn, Pastoor John Arnot, Randy Clark en plaaslik word die beweging deur Eleanor
Mumford bekend gemaak.
Luk11: 24-26
(Luk 11:24 AOV) Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek
rus; en as hy dit nie vind nie, sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het.
(Luk 11:25 AOV) En hy kom en vind dit uitgevee en versierd.
(Luk 11:26 AOV) Dan gaan hy en neem sewe ander geeste, slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar; en
die laaste van daardie mens word erger as die eerste.
Met die stigting van die Afrikaanse Protestanse Kerk (APK) in 1987 het groot getalle van die Boerevolk betrokke
geraak. Diegene met sterk oortuigings het vroeg reeds die stap geneem, ander het om verskeie redes later eers
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gevolg. ‘n Interessante waarneming is dat die vroue soms ‘n vertragingende invloed gehad het. Al drie die
susters kerke het die nuwe kerk ‘n mate van bedreiging ingehou en veral deur Afrikaaner Broerderbond lede
binne Kerkrade en deur die pers, fel aanvalle en antagonisme geloots. Daar het egter ook baie lidmate slegs oor
suiwer politieke redes aangesluit. Seker predikante het ook die geleentheid gesien om die nuwe kerk deur
middel van dogma te bestuur.
Die kerk loop leeg vandag omdat dit ‘n plek geword het vir soekers van die mistieke ervarings en predikers van
vrolikheid en blydskap. Predikers spoor gewoonlik eers hul gemeente aan om aan niks te dink nie, net te voel.
Dit is tipies van ‘n hipnose tegniek soortgelyk aan okkulte.
Hindoe praktyke maak ook hiervan gebruik waarin die verstand onaktief of skoon gevee word. So word die huis
skoon, leeg en uitgevee, net reg vir ‘n nuwe stel bose geeste om te kom woon. ‘n Mens kan jou voorstel hoeveel
sielkundige skade gedoen word.
As die leraars in die land sou terugkeer na die waarheid van die Woord, na vreeslose gehoorsaamheid en die
volk daarin voorgaan, is daar ‘n toekoms vir die heilige oorblyfsel in hierdie land. Ons sal dus moet werk tot
herstel – ons sal met mekaar op die pad moet praat – ons sal moet buig voor die Almagtige om Sy wil en
welbehae te soek.
Dat die Volk Israel herstel gaan word in die laaste dae, is nie teologie nie, maar Bybelse Skrifwaarheid, bevestig
deur die oorgrote meerderheid profete.
(Jes 30:15 AOV) Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en
vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie
Dit is die aksie in die hand van die Allerhoogste wat deur Sy Heilige Gees die waarheid in ons lewe sal werk.
Ons staan tans voor ‘n grootse Hervorming en indien ons volk en haar leiers nie hervorm tot die waarheid van
die Skrif (Bybel) nie, alle ander pogings strooi sal wees. Die weg wat gevind en gedoen moet word sal tot nut en
seën wees as die Skrifwaarheid gevolg word. Dit is dus noodsaaklik dat die weg van Waarheid van die Skrifte
gevind en bewandel sal moet word anders is ons geloof en verhouding met God van Israel, sonder fondasie. Ons
sal die leuens van Apartheid is sonde, almal is my naaste, die gruwel van gemengde huwelike, ens in die
openbaar moet uitwys en teënstaan as volksondes. Die herstel van die sabbat, Geloftedag, die klaarkry met
homoseksuele predikante en aanvaarding van sodomie oor die algemeen, sal ‘n einde moet kry. Die volk sal
moet hoor en bely dat hierdie gruwels in die oë van ons Almagtige Vader van Israel, nie verder geduld moet
word nie.
Laat ons dan bid dat die God van Israel, deur die Krag van Sy Heilige Gees aan ons sal skenk om as die heilige
geslag en volk, gebore uit ons voorvaders met wie verbonde gesluit is, ons sal herstel en ons lewens sal spaar.
Ons hou ons asem op dat dit sal gebeur.
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