DIE TORAH EN DIE AFGESONDERDE GEES
[Die Wet en die Heilige Gees]
Wat is die verband tussen die gee van die wet (die Torah) en die gee
(uitstorting) van die Afgesonderde Gees (die Heilige Gees) op Shavuot
(Pinksterdag)? Ons kan hierdie vraag ook anders stel, naamlik: Waarvan is
die gee van die wet by die berg Sinai „n afbeelding (heenwysing)? Dan moet
ons ook vra: Wat is die verband tussen Torah, die Afgesonderde Gees en die
gawes van die Afgesonderde Gees? Hoe is dit alles in die hernieude verbond
(nuwe verbond) vervul?
Hierdie vrae kan ons vra in die lig daarvan dat die ou verbond „n heenwysing
na die nuwe verbond is. Met ander woorde: In die ou verbond is die nuwe
verbond verskuil en in die nuwe verbond word die ou verbond openbaar en
bevestig. Daar is altyd „n verband tussen die oue en die nuwe.
Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is
geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin
af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat
sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen. Jes. 46:9 en 10.
Hierdie waarheid kom duidelik na vore in die Bestemde Tye (Feestye;
Aangewese Tye) van YHVH soos in Levitikus 23 beskryf word. Ons weet
byvoorbeeld dat Pesag van die ou verbond `n afbeelding en heenwysing is na
Yeshua Messias, die Lam van God, en van YHVH se genadeplan van
sondevergifnis, versoening en herstel. Pesag van die hernieude verbond is
bevestiging van die vervulling van hierdie belofte. Vir elkeen wat glo in die
versoening deur die bloed van Yeshua, die Pesaglam van YHVH, is daar
vergifnis en bevryding van die slawejuk van sonde.
Net so leer ons uit die Bestemde Tyd van Ongesuurde Brood dat dit simbolies
is van „n lewe as geregverdigde in Yeshua Messias, asook „n heenwysing na
Yeshua as die Brood van die Lewe (Joh. 6:35). Dit is `n afbeelding van die
proses om alle sonde (suurdeeg) uit ons lewe te verwyder, sodat ons
afgesonder (heilig, set-apart – 1 Pet. 1:15 en 16) en volmaak kan wees
(Matt. 5:48). Dit is die proses om van alle ongeregtigheid gereinig te word (1
Joh. 1:9), naamlik om te eet van die Boom van die Lewe (die Brood van die
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Lewe). Yeshua is ons Ongesuurde Brood – die Boom van Lewe wat dit vir ons
moontlik gemaak het om dood vir die sonde te wees (Rom. 6:11 en 12).
Ons weet ook dat die Bestemde Tyd van die Eerstelingsgerf „n heenwysing is
na Yeshua Messias wat na Sy opstanding as die Eerstelingsgerf aan YHVH as
wuifoffer gebring was. Die opstanding van Yeshua is die nuwe testamentiese
vervulling van die Fees van die Eerstelingsgerf (1 Kor. 15:20 tot 23) en van
die siele-oes van gelowiges. Yeshua is die Eerste om uit die dood op te staan
met „n verheerlikte liggaam (Joh. 20:17).
Opsommend: Elk van die sewe feeste van YHVH is `n profetiese afbeelding
van een stap in die Vader se totale reddingsplan van versoening en herstel
deur Yeshua Messias. Hierdie afsprake (feeste) op YHVH se kalender is `n
afbeelding van dit wat reeds gebeur het, dit wat tans gebeur en dit wat nog
gaan gebeur in YHVH se plan om die verhouding tussen Hom en die mens te
herstel tot soos dit was voor die sondeval. In hierdie verlossings- en
herstelplan is Yeshua Messias die middelpunt (die Middelaar). Uit die eerste
drie sien ons duidelik die verwantskap tussen die Bestemde Tyd en hoe dit in
die hernieude verbond vervul is, naamlik:


Pesag: Yeshua die Lam van YHVH.



Fees van Ongesuurde Brood: Yeshua die Brood van die Lewe en van „n
lewe as afgesonder vir YHVH (heiligmaking).



Fees van die Eerstelingsgerf: Yeshua die Eersteling van YHVH se sieleoes en van „n mens met „n verheerlikte liggaam.

Ons kom dan terug na ons vraag wat aan die begin gevra is, naamlik:
Waarvan is die gee van die wet (Torah) by die berg Sinai „n afbeelding en
van wat is dit „n heenwysing? Hoe is dit in die nuwe verbond vervul? Ons vier
eersdaags weer die Fees van Pinkster (Shavuot) en in die lig hiervan is dit
noodsaaklik dat ons hierdie vrae vra en probeer beantwoord.
Ten opsigte van die instelling van Shavuot het YHVH ondermeer aan Moses
die volgende gesê:
Dan moet julle tel van die dag ná die shabbat, van die dag af as julle die
beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees; tot die dag ná die
sewende shabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer
aan YHVH bring.
En julle moet op daardie selfde dag uitroep: ‘n heilige vierdag moet dit vir
julle wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. Dit is ‘n ewige insetting in
al julle woonplekke vir julle geslagte. Lev. 23:15, 16 en 21
Hierdie Afspraak met Vader-God staan ook bekend as die Fees van Weke
(Eks. 34:22). In Hebreeus is dt bekend as Shavuot wat weke beteken en wat
afgelei is van die tel van die Omer (die sewe weke, naamlik 49+1=50 dae)
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vanaf die Bestemde Tyd van die Eerstelingsgerf (Lev. 23:15 en 16) tot en
met Shavuot. Die woord Pinkster is afkomstig van die Griekse woord
Pentekoste wat vyftigste beteken.
Die Gee van die Torah (die Wet)
Shavuot is die dag wat YHVH die wet (die Torah) by die berg Sinai aan Moses
gegee het 50 dae na hulle uit Egipte weg is (Eks. 19:1 tot 25; Eks. 20:21).
Daarom verwys die Jode ook na hierdie dag as die Fees van die gee van ons
Torah. Vir die ortodokse Jood beteken Pesag die fisiese bevryding van die
Egiptiese slawejuk, terwyl Shavuot (die gee van die Torah) die geestelike
bevryding van afgodediens en immoraliteit is.
Hulle is baie spesifiek oor die gee van die Torah en nie oor die ontvangs
daarvan nie. Die rede is dat hulle glo dat die toegwyde Jood steeds daagliks
die Torah, naamlik die openbaringe daarin, ontvang. Op Shavuot is die Torah
egter gegee. Hulle beskou die Torah ook as ‘n geskenk van YHVH en
nie as ‘n las nie!! Hierdie siening verskil totaal van die van die Kerk wat die
Torah (die wet) as „n las en vloek beskou.
Die Torah (die wet) is „n geskenk van YHVH omrede dit al Sy onderrig en
instruksies bevat. Dit is nie „n lys van moets en moenies nie, maar is soos die
liefdevolle onderrig, instruksies en wysheid van „n vader aan sy kinders. „n
Vader leer sy kinders, en stel die voorbeeld, van hoe om suksesvol en
voorspoedig (geseënd) te lewe. Dit is die doel van Torah. Ongelukkig skep
die vertaling van die woord Torah as die wet „n totaal verkeerde indruk.
Met die gee van die Torah by Sinai het Israel `n nuwe openbaring van die
Almagtige ontvang. Tot op daardie stadium het hulle YHVH geken as die
Skepper en die Almagtige. Hulle het hoofsaaklik YHVH se vermoëens en Sy
almag geken soos dit aan hulle met die bevryding uit Egipte openbaar
gemaak is. Met die gee van die Torah het YHVH egter sy wese en
hoedanighede (karakter) aan hulle openbaar. Dit was die begin om YHVH
waarlik te leer ken, asook van wat Hy van elkeen vereis om as vry van die
slawejuk te leef en om dus geseënd te wees. Daarom is Torah, naamlik YHVH
se onderrig en instruksies, YHVH se spieël waarin elkeen die Almagtige se
volmaaktheid en heiligheid sien, maar waar elkeen ook `n besef kry van eie
onvermoë om aan YHVH se standaard uit eie krag te voldoen. Die wet
(Torah) is YHVH se standaard en maatstaf van hoe om as geregverdigde te
lewe.
YHVH is Gees en die tien woorde (gebooie) wat Hy by Sinai gespreek het, is
inherent „n deel van Sy Gees. Hierdie woorde was Yeshua wat die Woord van
YHVH is (Joh. 1:1 en 14) en wat sigbaar op die kliptafels geword het. Dit was
die vinger van YHVH Yeshua wat op die kliptafels geskryf het (Ex. 31:18).
Hierdie tien gebooie vorm die basis van al YHVH se onderrig, instruksies en
wysheid.
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Ten opsigte van die gebeure by Sinai skryf Eddie Chumney in sy boek “The
Seven Festivals of the Messiah” die volgende:
In the Midrash, which is a rabbinical commentary on the Scriptures, in
Exodus Rabbah 5:9, it says:
When G-d gave the Torah on Sinai He displayed untold marvels to
Israel with His voice. What happened? G-d spoke and the voice
reverberated throughout the whole world... It says, And all the people
witnessed the thunderings [Exodus (Shemot) 20:18].
Note that it does not say "the thunder" but "the thunderings";
wherefore, R. Johanan said that G-d's voice, as it was uttered split up
into seventy voices, in seventy languages, so that all the nations
should understand...
In Deuteronomy [Devarim] 32:8 it is written, "When the Most High
divided to the nations their inheritance, when He separated the sons of
Adam, He set the bounds of the people according to the number of the
children of Israel." In Exodus (Shemot) 1:1-5, we can see that the
number of the children of Israel who came to Egypt was 70. Therefore,
the 70 voices as interpreted by R. Johanan represented all the nations
of the world, based upon Deuteronomy (Devarim) 32:8 and Exodus
(Shemot) 1:1-5. So, it was seen that G-d's voice split up into the
languages of all the people on the earth to be a witness to them.
In the book The Midrash Says, by Rabbi Moshe Weissman, the author
wrote:
In the occasion of Matan Torah [the giving of the Torah], the Bnai
Yisrael [children of Israel] not only heard Hashem's [the L-rd's] Voice
but actually saw the sound waves as they emerged from Hashem's
[the L-rd's] mouth. They visualized them as a fiery substance. Each
commandment that left Hashem's [the L-rd's] mouth traveled around
the entire Camp and then to each Jew individually, asking him, "Do
you accept upon yourself this Commandment with all the halochot
[Jewish law] pertaining to it?" Every Jew answered "Yes" after each
commandment. Finally, the fiery substance which they saw engraved
itself on the luchot [tablets].
Let veral daarop hoe Judaïsme die gee van die Torah deur die hoorbare stem
van YHVH beskryf, naamlik: Hulle het die stem van YHVH as „n fiery

substance (vlammende substans of wese) gevisualiseer. Hierdie vuur
het na elke persoon gekom en hierdie vuur het die wet (die Torah) op
die kliptafels gegraveer (ingebrand). Begin jy die Pinksterverband soos
dit in Handelinge 2 beskryf word, sien?
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Met bogenoemde as agtergrond kan daar nou gekyk word na die profetiese
vervulling van Shavuot, asook na die verband tussen die gee van Torah, die
uitstorting van die Afgesonderde Gees en die gawes (werking) van die
Afgesonderde Gees.
SHAVUOT – PROFETIESE VERVULLING
Dit is baie belangrik om die volgende te onthou: Die volgelinge van Yeshua
was op die dag van Shavuot bymekaar om die gee van die Torah te gedenk!!
Soos Israel van ouds het hulle hulself ook voorberei vir hierdie afspraak
(ontmoeting) met YHVH. Waarskynlik het hulle hierdie keer „n verwagtende
verlange gehad na die belofte wat Yeshua hulle aan herinner het voordat Hy
in die hemel opgeneem is, naamlik:
En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van
Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader,
wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het. Want Johannes het wel met water
gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie
dae nie. Hand. 1:4 en 5
Ons lees ook: Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking (Hand.
1:14).
Dan lees ons die volgende in Hand. 2:1 tot 4:
En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal
eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n
geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is
deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen
van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Afgesonderde Gees en het
begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te
spreek.
Soos Israel van ouds by die berg Sinai het die volgelinge van Yeshua die
sigbare manifistasie van YHVH die Almagtige gesien en gehoor. Dit was soos
„n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Net
soos Israel van ouds het die gelowiges in Yeshua ook die manifistasie van
YHVH se woorde soos tonge van vuur gesien! Anders as met Israel by die
berg het die vuur van YHVH nie die Torah op kliptafels geskryf nie, MAAR op
die tafels van die harte van elke gelowige in Yeshua!! Dit was die vervulling
van die profesie deur Jeremia:
Kyk, daar kom dae, spreek YHVH, dat Ek met die huis van Israel en die huis
van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit; 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 YHVH. Maar dit is die verbond wat Ek ná dié
dae met die huis van Israel sal sluit, spreek YHVH: Ek gee my wet in hulle
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binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle
sal vir My ‘n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy
broer leer nie en sê: Ken YHVH; want hulle sal My almal ken, klein en groot
onder hulle, spreek YHVH; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan
hulle sonde nie meer dink nie. Jer. 31:31 tot 34 (Heb. 8:8 tot 12).
YHVH het hierdie keer nie tot Sy volk gespreek nie, maar het in en deur
hulle gespreek. Hulle het begin spreek in ander tale, naamlik in die
moedertaal van die verskillende mense wat teenwoordig was:
En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parthers
en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en
Kappadócië, Pontus en Asië, Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië
by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en
Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.
En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan
dit tog wees? Hand. 2:8 tot 12
Kan jy die verband sien met wat by Sinai gebeur het? Onthou hoe die
gebeure by Sinai deur Judaïsme verduidelik word, naamlik dat YHVH se stem
verdeel is in die tale van die verskillende volke sodat elkeen dit in sy eie taal
kon hoor. Die woorde van YHVH het dus op Shavuot – dieselfde dag as

wat YHVH Sy Torah gegee het – ook verdeel in tonge van vuur van
verskillende tale wat op elkeen gaan sit het. Daarom het die
omstanders gehoor hoe daar in sy eie moedertaal oor die groot dade
van YHVH gespreek word (Hand. 2:12). Hulle het die woorde van
YHVH soos deur die Gees aan elkeen gegee is gespreek. Hierdie was
die woorde van Torah – YHVH se onderrig en instruksies.
Dit wat by die berg Sinai met die gee van Torah „n uiterlike ervaring
was, het nou met die gee van die Afgesonderde Gees ook „n innerlike
ervaring geword. Dit is „n innerlike ervaring wat uitwendig sigbaar
geword het. Die Torah was nou in hulle verstand gegee en in hulle
harte geskryf. Die gee van die Torah en die gee van die Afgesonderde
Gees het nou „n innerlike werklkheid geword.

Daar het egter meer as net dit gebeur. Die belofte van die
Afgesonderde Gees wat YHVH se krag sal wees, sodat elkeen „n
kragtige getuie (Hand. 1:8) van Torah kan wees, het hulle nou gevul.
Dit was dieselfde Gees wat Yeshua die lewende Torah gemaak het.
Hulle het nie net die letter van Torah ontvang nie, maar ook die Gees
van Torah. Dit wat hulle gesien en beleef het as die krag van Yeshua,
het nou ook van hulle lewens besit geneem. Yeshua se woorde
(profesie) in Joh. 14:16, 17 en 26 het waar geword:
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En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te
bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan
ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken
Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
.....maar die Trooster, die Afgesonderde Gees, wat die Vader in my Naam sal
stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle
gesê het.

Dit is die Gees van die Waarheid wat van Yeshua, die lewende Torah,
sal getuig:
Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die
Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.
Joh. 15:26.
Die uitstorting van die Afgesonderde Gees is tot die gelowige se voordeel
(Joh. 16:7), want dit sou in die plek van Yeshua as Leermeester kom en ook
die krag van YHVH wees om in gehoorsaamheid te lewe.
Shavuot van die ou verbond was dus net „n skaduwee van toekomstige dinge
(Kol. 2:16 en 17). Hierdie skaduwee het onder die hernieude verbond plek
gemaak vir die Lig van die Afgesonderde Gees wat YHVH se Torah, naamlik
Yeshua die vleesgeworde Woord, in ons verstand gegee het en dit op ons
harte geskryf het.
Laat ons dan ook nie die woorde in Heb. 1:3 vergeet nie wat na Yeshua
verwys as die afskynsel (weerkaatsing) van YHVH se heerlikheid en die
afdruksel van Sy wese en wat alle dinge dra (onderhou) deur die Woord
van Sy krag. Yeshua is die Woord (Joh. 1: en 14) en die Woord, naamlik
Torah, is „n weerkaatsing van YHVH se heerlikheid en „n afdruksel van Sy
wese en die krag wat alle dinge in stand hou!!
In Yeshua het die Torah en die Afgesonderde Gees as eenheid gefunksioneer
en gemanifisteer. Yeshua was as mens die lewende Torah en die krag van
YHVH. Nou vir die eerste keer, met die uitstorting van die Afgesonderde
Gees, kon die letter en die Gees van Torah ook „n eenheid in elke gelowige se
lewe word. Dit is die Shavuotseën (Pinksterseën) wat die Vader uit genade
aan ons elkeen skenk en wat elkeen sal ontvang wat glo (Joh. 7:39). Beide
die Torah en die Afgesonderde Gees is „n geskenk van YHVH ons Vader wat
ons deur Yeshua ons Messias ontvang.
Tydens Shavuot gedenk ons ook soos Israel van ouds die gee van die Torah,
maar ons gedenk ook die gee van die Afgesonderde Gees wat in ons
uitgestort is om kragtige getuies – in gedagtes, woorde en dade – van Torah
te wees. Torah sonder die Afgesonderde Gees is dood, maar Torah met die
Afgesonderde Gees is ware Lewe – die Boom van die Lewe!!
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Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar
ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars
van ‘n nuwe verbond, nie van die letter nie, maar van die Gees; want die
letter maak dood, maar die Gees maak lewend.
2 Kor. 3:5 en 6
Gevul met die Afgesonderde Gees kan elkeen „n Torah-gehoorsame lewe leef.
Dan word Torah „n vreugde, want ons leef dit sonder die oordeel van die
oortreding daarvan. YHVH het ons deur Yeshua Messias gered en
vrygespreek sodat ons met die Afgesonderde Gees gevul kan wees om Torah
te kan verstaan (dit is in ons verstand gegee) en Torah as hartsbegeerte te
kan leef (dit is op ons hart geskryf). Die wet van die Gees van lewe in Yeshua
Messias het ons vrygemaak van die wet van sonde en oordeel (Rom. 8:2).
Nou kan ons as vrygespreektes volgens Torah leef – nie volgens die letter
van die wet nie, maar in die nuwigheid van die Gees (Rom. 7:5 en 6), want
Torah is nie meer op kliptafels geskryf nie, maar op ons harte.
For when we were living according to our old nature, the passions connected
with sins worked through the Torah in our various parts, with the result that
we bore fruit for death. But now we have been released from this aspect of
the Torah, because we have died to that which had us in its clutches, so that
we are serving in the new way provided by the Spirit and not in the old way
of outwardly following the letter of the law (Rom. 7:5 and 6 – Complete
Jewish Bible)
Die Torah (die wet) en die Afgesonderde Gees is eenmalig gegee, maar ons
ontvang daagliks die openbaringe van YHVH se liefdevolle onderrig en
instruksies en ons word daagliks gevul met die krag, wysheid en insig van
YHVH se Gees. Dit is die vreugde van Shavuot wat ons gedenk!!
Die Fees van Pinkster (Shavuot) is dus nog „n profetiese vervulling van YHVH
se totale reddings- en herstelplan vir die mens. Dit is die dag toe YHVH Sy
Torah op die harte van die eerste volgelinge van Yeshua geskryf het
en Hy hulle met Sy Gees gevul het om die werke van Yeshua Messias
hier op aarde voort te sit. Met Torah in hul verstand en hart, en gevul met
die Afgesonderde Gees, kon die krag van YHVH in en deur hulle manifisteer.
Hierdie twee saam, naamlik Torah en die Afgesonderde Gees vorm die basis
basis vir die gawes (werking) van die Afgesonderde Gees.
Op Shavuot was die Apostels bemagtig om die evangelie van die reddende
genade in Yeshua te verkondig en almal te leer om Torah-gehoorsaam te
lewe (Matt. 28:19) Nou was hulle bemagtig vir die gawes van die
Afgesonderde Gees om deur hulle te manifisteer (Mark. 16:15 tot 20).
Hierdie is YHVH se geskenk vir elkeen wat glo en dit begeer. Vader-God het
deur Yeshua Sy Torah in ons verstand gegee, dit op ons harte geskryf en ons
met Sy Afgesonderde Gees gevul sodat Torah en Sy Gees as eenheid saam
kan funksioneer!!
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Daarom is Shavuot ook die vervulling van die profesie in Eseg. 36:25 tot 29.
Luister na hierdie woorde:
Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul
onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ‘n nuwe
hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit
julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul
binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my
verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat Ek aan jul
vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk en Ek sal vir julle ‘n God wees.
En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede; en Ek sal roep na die koring en
dit vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood op julle lê nie.
Het jy al YHVH se Torah, Sy onderrig en instruksies, in jou hart ontvang? Is
jy al gevul met YHVH se Gees om „n kragtige getuie van Yeshua en van Torah
te wees sodat jy dit in gedagtes, woorde en dade kan leef en so die lippe,
hande en voete van Yeshua kan wees? Indien wel, dan het jy rede om
opnuut komende Shavuot met vreugde en dankbaarheid te gedenk.
Op Shavuot het ons Vader „n afspraak met jou en my!!! Wees daar om
opnuut Sy Torah en Sy Gees te ontvang!!
Maar onthou: Yeshua, die Afgesonderde Gees van YHVH en Torah vorm „n
onlosmaakbare eenheid. Jy ontvang al drie of niks. Jy kan nie kies watter een
jy wil ontvang nie!!!!
Hoor Israel, YHVH is God, YHVH is Een (Deut. 6:4)!!!
Ontvang YHVH se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte
of hierdie dinge die waarheid is (Hand. 17:11).
Shalomgroete
Johan
E-pos: kontak@nuwelied.info
Webwerf: http://www.nuwelied.info
Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word
nie. Geen veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en
dit dan onder die naam van Nuwe Lied Bediening versprei nie.

9

