
 
 

13 Goed wat met jou gebeur as jy die Woord hardop bid! 
 
Wat is in ‘n naam? ‘n Naam is nie net iets waarop jy iemand roep nie, maar dit verteenwoordig ‘n persoon se identiteit en roeping. 
Wanneer ons Messias se Naam gebruik, gebruik ons dit in die Autoriteit van wie Hy is en wat Hy gedoen het. Ek skryf die kort 
nota want ek voel dit is belangrik en jy is dalk onbekend met ons Messias se Hebreeuse Naam. Ek skryf dit ook omrede daar 
sommige gelowiges is wat ‘n godsdienstige dogma maak van wat die regte uitspraak moet wees. Ek verkies om ons Messias se 
Hebreeuse Naam te gebruik, maar ek het geen probleem daarmee om die Naam Jesus te gebruik nie en het ook nie ‘n probleem 
daarmee as ander die Naam gebruik nie. Ek het my Koning leer ken as Jesus, maar soos ons verhouding meer intiem gegroei het, 
het ek die intense begeerte gekry om Hom aan te roep op Sy Hebreeuse Naam. Meeste gelowiges gebruik die Naam Yeshua, 
ander gebruik Yahusha en daar is nog ‘n paar ander maniere van uitspraak. Gebruik die Naam waarmee jy gemaklik voel maar 
moenie ander oordeel vir die Naam wat hulle van oortuig is nie. Agter dit skuil ‘n gees van godsdiens. Onthou julle die man wat 
ook duiwels wou uitdryf, soos die Apostels, deur Sy Naam? Op die ou end het die demoon met die man terug gepraat en vir hom 
gesê, ‘Ek weet wie Yahusha is, en ek weet wie Paulus is, maar wie is jy?’. So selfs al het hy die regte ‘Naam’ gebruik, het hy nie 
autoriteit gehad oor die demoon nie. Hoekom? Want hy het nie gewandel in die identiteit van wie Messias is nie, hy was nie in ‘n 
verbond met Messias nie. Ek gebruike beide name Yeshua en Yahusha – In Antieke Hebreeus het Yeshua die betekenis van 
Redding en Yahusha beteken Yah is my redding.  

 
Inleiding  
 
As jy nog nie die studie stuk gedoen het oor Die verskil tussen die Liggaam en die 
Bruid nie, beveel ek sterk aan dat jy hom eers bestudeer voor jy aangaan met díe 
leering. 
 
Eva was weggesteek in Adam se liggaam, net so is die Bruid versteek is in die 
ligaam van die Messias.  Die Bruid sal eers geopenbaar word as sy tot 
volwassenheid gegroei het en sy vrugte van die Gees dra wat blywend is. 
 
Ons lees in die Skrif van ‘n eerste Adam en dat Yahusha die laaste Adam is.  Hy is 
die laaste Adam want Hy het die vloek gebreek wat Adam se ongehoorsaamheid 
gebring het.  Yahuhsa het gekom om ons te versoen met die Vader omdat sonde 
‘n skeiding gebring het tussen Hom en ons. 
 
Net soos daar ‘n eerste en ‘n laaste Adam was, was daar ‘n eerste Eva... en daar sal 
‘n laaste Eva wees.  Die laaste Eva is die Bruid en die Gees roep haar terug na die 
tuin van Eden. 
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Dit is die wil van die Vader dat almal van ons eindig in die Mees afgesonderde Plek.  
Die voorhangsel het geskeur agv die lyding en dood van Yahusha.  
 
Mattheus 27v50-51 “Daarop het Yahuhsa weer met 'n groot stem geroep en die gees 
gegee.  En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, 
en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;” 
 
Die Hebreeuse wortel woord van voorhangsel beteken ook gesel en verwys na die 
skeur en oopvlek van die vlees.  Hy het die voorhangsel geskeur deur letterlik Sy 
vlees in twee te skeur.  Hy het gely en gesterf so dat ons versoen kan word met die 
Vader! 
 
Ons lees in die teks dat die voorhangsel in twee geskeur het.  Twee in die Skrif kan 
dui op versoening!  Ons Bruidegom het nie net vir ons gesterf sodat ons sondes 
vergewe kan word nie maar Hy het vir ons gesterwe om ons toe te rus met Sy 
bloed, sodat ons sonde kan oorwin en herstel kan word tot Sy beeld. 
 
 

                   
 
 
Wanneer jy gered word, verander jou geesmens en jy ontvang Sy Gees in jou... 

Maar DAN 
Kort jy redding (verlossing) van jou siel.  Ons moet leer om in die gees te 
wandel sodat ons gees oor ons siel en liggaam regeer. 
 
Filippense 2v12 “Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, 
nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk 
julle eie heil uit met vrees en bewing;” 

 
Dit is heiligmaking / afsondering. 
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Twee roetes van reiniging. 
 
 
Daar is twee roetes wat lei tot reiniging/redding van die siel.  Reiniging/redding van 
die siel gaan oor om te besef dat daar is sonde in jou lewe, dit te erken, dit 
opreg te belei en om dan jou weë te verander. 
 
1.  Die eerste manier is die moeilike manier – deur toetse en beproewing. 
 
Soms word ons deur YHWH beproef met die doel om ons geloof te toets en om 
ons te suiwer.  Dit is die leiding vir geregtigheid waarvan Paulus gepraat het terwyl 
hy in die tronk was. 
 
1 Petrus 1v6-9 “Daarin verheug julle jul, al word julle nou — as dit nodig is — 
'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid 
van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur 
gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van 
Yahusha die Messias; vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in 
wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en 
heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, 
verkry.” 
 
Maar baie van ons lyding en swaarkry bring ons oor onsself deur 
ongehoorsaamheid.  Dit is nie ‘n straf vir jou sonde nie maar eerder ‘n gevolg 
van jou slegte keuses wat jy neem.  Sarah Jubilee praat van Uitsprake [Judgments]. 
 
Prediker 12v13-14 “Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees Elohim en hou 
Sy gebooie; want dit geld vir alle mense.  Want Elohim sal elke werk bring in die 
gerig [oordeel] wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg.” 
 
Openbaring 20v11-12 “En ek het 'n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, 
voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir 
hulle gevind nie.  En ek het die dode, klein en groot, voor Elohim sien staan, 
en die boeke is geopen; en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. 
En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle 
werke.” 

 
1 Petrus 4v17-18 “Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die 
huis van Elohim. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat 
aan die evangelie van Elohim ongehoorsaam is? En as die regverdige nouliks 
gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? 
 
In die tyd van suiwering waarin ons is, is daar genade tyd vir gelowiges om terug te 
draai na Vader.  Daar is ‘n verskil tussen veroordeeling (straf) en gevolge 
(verordeninge). 
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Ek wil graag ‘n gedagte hieroor deel uit Shama, pg 250+253.   Ek los dit in Engels 
soos dit oorspronklik gegee is. 
 

“‘I bring everything under judgment because it is part of the salvation of sin.  
The nature of My judgment is the part of Me that tests everything according to my 
love law.  My judgment is purposed to correct you and turn you back to My 
love law, it is not to condemn.  My judgment is the anger of My jealousy when 
I see you do not abide in My ways that are purposed to keep you safe.’ 
I heard a story about a man whose son went out driving very late one night after 

a party with his friends.  He had an accident, totally wrecking the car and he got 
hurt badly. His dad was very angry with him, not because the car was wrecked but 
because he loved him and knew that he could have been killed.  His father’s anger 
was about the fact that he told him to not stay out to late at night but he didn’t 
listen, he did not honor his dad because if he did, it wound not have happened.  
Of course his son was sorry and his father’s anger wasn’t kindled by hatred 
but it was stirred by his love for his son.  This made me think of Yeshua’s 
words:  ‘My judgment is the anger of My jealousy when U see that you don’t abide 
in My ways that are purposed to keep you safe.’ 
The man’s anger toward his son’s disobedience and irresponsibility after he 

deliberately disobeyed was because his behavior was sinful.  The situation was 
just a mirror of the young man’s lifestyle; he was rebellious and did not walk 
according to Abba’s ways.  Because of the love that God has for this man’s son, 
He allowed His anger to come upon him because of his rebellion and sin so that he 
may repent and turn form his ways.  His judgment through the accident was a 
way to save him because he would not choose to be saved by grace, and he had 
to face fire.  The enemy wanted to steal the young man’s life, the enemy wanted 
his son to die that night but Abba wanted to save him through the grace of giving 
him time to repent.  YHUH is grace but we cannot separate the character of 
His judgment from the character of His grace because the two work His 
purposes.” 
 
‘I AM testing your heart according to all of My purposes, I AM judging you 

according to the condition of your heart because if I do not judge you, the 
enemy has accusation against you.  This is the fire of My Holiness and you can 
feel it burning your heart, purifying you and delivering you from your sinful 
condition.  My fire is what prepares you to see My face.  Allow Me to test you, 
allow me to judge you, allow Me to save you from the reality of your condition.  
The light of My face is My holiness and My Holiness is like a fire that will judge and 
test your heart if you will allow Me.” 

 

 
Gaan lees ook asb op jou eie tyd Lukas 12v1-17 en Psalm 7 biddend deur. 
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2.  Die tweede en makliker manier waardeur ons ons siele kan suiwer. 
 
Jakobus 1v21-22 “Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van 
boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat 
is om julle siele te red.  En word daders van die woord en nie net hoorders wat 
julleself bedrieg nie.” 
 
Hierdie openbaring is aan iemand gegee al meer as 1600 jaar terug.  Dit is ook nie 
‘n nuwe waarheid nie, maar ‘n waarheid wat min geleer word. 
 
Daar is 13 dimensies  wat oopgaan in jou lewe as jy begin om die Woord hardop 
te bid/lees op ‘n daaglikse basis. 
 
Ek wil iets net baie duidelik maak:  die basis van ons geestelike groei bly 
VERHOUDING MET YHWH.  Woord bid is nie ‘n kortpad na geestelike groei nie, 
dit kan net ‘n kragtige byvoeging tot ‘n gelowige lewe wees.  Die geheim is om toe 
te laat dat Sy Woord in jou hart in geplant word en jou verander.  Jy kan Woord bid 
tot jy blou is, as jy nie hart oopmaak vir Sy gees nie, dan baat dit jou niks! 
 
Waarom moet ons dit hardop bid? 
 
Die Skrif sê in Romeine 10v17 “Die geloof is dus uit die gehoor, en die 
gehoor [Sh’ma] is deur die Woord van YHUH.” 
 
As ons die Woord lees en dit oortuig ons van sonde, dan draai ons terug na die 
Vader en doen belydenis.  Ware belydenis is om te verander hoe ons dink en op 
tree.  Dit is vernuwing van ons denke. 
 
Mediese navorsing wys dat jy 3 maal vinniger nuwe gedagtes kan vorm wanneer 
jy iets hardop lees/herhaal eerder as om dit net in jou kop op te sê.  As jy iets 
hardop lees dan gaan die informasie terug deur jou sintuie, jou oë en jou ore, en 
jou brein moet dit van voor af verwerk.  Hierdie proses versterk die fisiese gedagtes 
(senuwees) in jou brein en jy vorm vinnig nuwe gedagtes oor ou gedagtes. (Dr. MK 

Strydom uit Healing begins with the sanctification of the heart.) 
 

Dit waarna ons luister het ‘n effek op ons hele liggaam. 

 
 
13 Dimensies wat sal oopgaan as jy Woord hardop bid:  
 
1. Dimensie een:  Die Woord word lewendig/vlees in jou.   
 

Kom ons lees Johannes 1v1-2, 14 “In die begin was die Woord, en die Woord 
was by Elohim, en die Woord was Elohim. Hy was in die begin by Elohim. En die 
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Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy 
heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader 
kom — vol van genade en waarheid.” 

 
Die Woord is Yahusha die Messias.  So wanneer jy die Woord hardop lees elke 
dag, wat neem jy in?  Die Messias!  Jy vul jouself met die gedagtes van Yahusha!  
Die Woord sal ook in jou begin manifesteer en jou verander van binne af buite 
toe. 
 

 
2.   Dimensie twee:  Die Woord word ‘n Swaard! 
 

Efesiërs 6v17 “En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die 
Gees — dit is die woord van Elohim” 
 
Die Griekse woord vir swaard wat in die boonste vers gebruik word, beteken ook 
geregtelike straf.  Wat beteken geregtelike straf?  Geregtiglike straf is judicial 
punishment in Engels.   
 
Hier is hoe die Engelse woordeboek dit defineer: 

 Judicial Punishment 
“A punishment is the imposition of an undesirable or unpleasant outcome upon a 
group or individual, meted out by an authority—in contexts ranging from child 
discipline to criminal law—as a response and deterrent to a particular action or 
behaviour that is deemed undesirable or unacceptable. The reasoning may be 
to condition a child to avoid self-endangerment, to impose social conformity (in 
particular, in the contexts of compulsory education or military discipline), to defend 
norms, to protect against future harms (in particular, those from violent crime), 
and to maintain the law—and respect for rule of law—under which the social group 
is governed.[1][2][3][4][5] Punishment may be self-inflicted as with self-flagellation and 
mortification of the flesh in the religious setting, but is most often a form of social 
coercion.” 
 
MAW  Dit is ‘n regwysing, soos wanneer jy ‘n kind dissiplineer, oor ‘n spesifike 
daad of optrede wat onaanvaarbaar is.  ‘n Rede vir dit is om die persoon te 
beskerm van moontlike toekomstige skade. 

 
Hebreërs 12v6 “want YHUH tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun 
wat Hy aanneem.” 
 
Die Woord bewys ons skuldig en bring verorderinge teen ons.  Dit is die oordeel 
waarvan ons gepraat het in die vorige les.  Ek wil een lyntjie herhaal van Sarah se 
woorde:  
“I AM judging you according to the condition of your heart because if I do not 
judge you, the enemy has accusation against you.” 
 



13	GOED	WAT	GEBEUR	AS	JY	DIE	WOORD	HARDOP	BID	 7	
 

 

Ons moet Hom toelaat om ons harte te toets en ons dade te oordeel.  As ons nie toelaat 
dat die Gees en die Woord ons oordeel nie, dan HET DIE VYAND ‘N WETLIKE REG om jou 
skade aan te doen in areas waar jy in ongehoorsaamheid wandel. 
 
Hebreërs 4v12 “Want die Woord van Elohim is lewend en kragtig en skerper as 
enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van 
gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die 
hart.” 
 
Wanneer jy bid of Woord hardop spreek en die Gees in nooi om jou hart te toets dan sal 
Hy jou sonde openbaar in die spieël van die Woord.  Hy sal die intensies van jou hart 
oopvlek en jou gedagtes onderskei.  Om in die gees te onderskei (discern) beteken 
om die verskil tussen goed uit te ken, wat andersins moeilik is met jou ander sintuie.  Ons 
het die Gees nodig om onderskeid te bring want ons is blind vir ons eie foute.  
 
Dit is die Gees wat die Swaard gebruik – jy kan dit nie skei nie.  Die Woord as ‘n 
swaard ontbloot vestings in jou gedagtes (siel) wat gevorm is deur die vyand deur 
slegte gebeurtenisse in jou lewe. 
 
Dit sluit dinge in soos afbreek in verhoudings, vrees, verwerping, self-haat, 
jaloesie, bitterheid ens. 
 
‘n Vesting is waar jou siel heerskappy het oor jou gees agv hartseer, emosionele 
wonde en leuens wat deur die vyand veroorsaak is! 
 
Agter die vestings skuil daar geeste.  Dit is die geestelike dimensie waarteen ons moet 
veg volgens die Woord!  Baie gelowiges steur hulle nie aan die dimensie nie.   
Die feit is ons het geluister na die leuens van die vyand, so ons moet nou HOOR 
(Sh’ma) na die waarheid wat ons sal vrymaak! 
 

 
3. Dimensie drie:  Die Woord word ‘n Lig en ‘n Lamp 
 
Psalm 119 v 105 & 130  “Noen. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my 
pad.  Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig 
(gee insig en begrip).” 
 
Die teenoorgestelde van lig is duisternis.   Duisternis verwys na hartseer, 
moedeloosheid, siekte, verwerping, swaarkry, seerkry en alle boosheid.  Wanneer 
ons in die duister wandel, is ons blind vir die struikelblokke wat ons laat val.  Maar as 
jy die Woord (Lamp) neem en toelaat dat Sy Lig (Gees) vir jou openbaar wat dit 
is wat in die donker (sonde, seer, ongehoorsaamheid) skuil dan sal jy duidelik 
kan sien waar jy moet wandel. 
 
As jy al ooit in stikdonker geloop het met slegs ‘n lampie om vir jou lig te gooi, dan 
weet jy dat jy nie baie vêr kan sien nie... maar dat jy slegs kan sien waar jou 
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volgende paar tree moet wees.  As ons omstandighede donker is en ons vra Abba 
vir leiding, gaan Hy jou nie altyd jou hele reis én eindbestemming aan jou bekend 
maak nie, maar Hy sal vir jou wys waar jou volgende paar tree moet wees.  Dit 
bou jou geloof en vertroue in Hom en laat jou geestelik groei. 
 
Die swaard openbaar wat die ware intensies van ons harte is en dat dit nie so opreg 
is as wat ons dink nie.  Die lig gee jou insig en help om die sonde (wortel) van jou 
probleme te onderskei. 
 
Spreuke 6v23 “Want die gebod is 'n lamp en die onderwysing 'n lig en die 
teregwysinge van die tug 'n weg tot die lewe,” 
 
Wanneer ons die Woord inlaat in ons harte dan bring dit alles wat versteek is in 
die donker in die Lig in.  Jy kan nie probleme aanspreek wat verdoesel en 
versteek is nie, dit is nodig dat dit geopenbaar moet word. 
 
Efesiërs 5v13-14  “Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; 
want alles wat openbaar word, is lig.  Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en 
staan op uit die dode, en Yahusha sal oor jou skyn.” 
 
Wat dit sê is, as ons Sy Lig in ons harte inbring, dan sal die duisternis nie meer in ons kan 
skuil nie.  Dit is die natuur van Lig – om te openbaar dit wat versteek is.  Duister 
kan nie bestaan in die teenwoordigheid van Lig nie. 
 
Hoe skooner en meer suiwer ons word, hoe helderder reflekteer ons Sy lig en word ons ‘n 
lig vir die om ons. 
 
 
4. Dimensie vier:  Die Woord lei ons tot Bekering/Berou! 
 
Eerstens begin jy om die Woord (Messias) in te neem – Hy is die Woord.  Die 
Woord word ‘n swaard in die hand van die Afgesonderde Gees en Hy openbaar 
vestings in jou lewe.  Die Woord word dan ‘n lig en ‘n lamp wat jou insig gee en 
jou in staat stel om dan die oorsaak van die vesting in jou lewe te kan bepaal. 
[Discernment] 
 
As jy insig kry en jy identifiseer die sonde in jou lewe, dan moet jy berou hê, dit 
erken en dit bely. 
 
2 Timoteus 3v16 “Die hele Skrif is deur YHUH ingegee en is nuttig tot lering, tot 
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, [in ‘n 
afgesonderde leefstyl, in lyn met Elohim se wil in denke, doel en aksie]” 
 
Sy Woord korrigeer jou en openbaar vir jou die sonde in jou lewe.  Dan erken jy die 
sonde en doen belydenis – dit is onderwysing in die geregtigheid.  Onthou dat 
geregtigheid beteken dat jou verhouding met YHUH reg is.  Sonde bring 
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skeiding tussen ons en Abba.  Ware berou oor ons sonde herstel ons verhouding 
met Hom. 
 
Dit is veronderstel om ‘n daaglikse, voortdurende proses te wees wat ons denke, 
doelwitte en aksies in lyn bring met Sy wil.  Dit is gehoorsaamheid. 
 
Die Hebreeuse woord vir bekering is Shuv.  As jy na die wortel van die woord kyk 
dan beteken dit, ‘draai terug na die tent’ of in ander woorde ‘’n terugkeer na die 
Tabernakel.’   Die Tabernakel is waar ons bid, versoening doen deur die bloed van 
die Messias en waar ons leer in Sy teenwoordigheid.  Om terug te draai na die 
Tabernakel is soveel meer as om net tyd in gebed te spandeer, maar eerder om al 
ons fokus op Hom te sit.  Dit is ‘n Sh’ma leefstyl.  Ware berou en bekering is om 
weg te draai [180 grade] van jou sonde en om terug te draai na Sy Tabernakel.  
Dit is ‘n wegdraai en ‘n terugdraai – sonde en geregtigheid is teenoorgesteldes 
van mekaar.  Aksie spreek duideliker as woorde!  
1 Johannes 5v2  “Hieraan weet ons dat ons die kinders van YHUH liefhet: wanneer 
ons YHUH liefhet en Sy gebooie bewaar.” 
 
Shuv word ook vertaal as ‘om te herstel, - antwoord en om te verlos.  Dit alles 
gebeur as jy kies om te bely. 
 
Die numeriese waarde van die woord shuv is 4.  Ons weet dat die syfer 4 na die 
Messias veryws.  Wanneer jy wandel in daaglikse bekering en belydenis dan 
eien jy werklik Sy verlossing en ‘verf jy die bloed van die Lam’ oor die deurposte van 
jou hart.  Dit lei na die reiniging/redding van jou siel [1 Petrus 1]. 
 
Spreuke 28v13  “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar 
hy wat dit bely [Shuv] en laat staan, [Azav] sal barmhartigheid vind.” 
 
Azav [laat staan] beteken om jouself los te maak.  Die prentjies van die woord in 
die Antieke Hebreeus vertel ons ‘n interressante storie:  Dit sê ‘om te weet wat die 
wapen van die familie is’.  As ons berou het en onsself bekeer dan maak Hy ons 
los van ons sonde.  Dit is die sleutel van jou beskerming teen die vyand. 
 
Jy moet bely en laat staan!  Barmhartigheid en genade is ‘n onverdiende guns, 
maar Hy wil hê ons moet ons sonde erken.  Ware berou en hartsbelydenis is baie 
belangrik -  dit het tot gevolg genesing, vrymaking en voorsiening. 
 
Esegiël 18v30-32  “Daarom sal Ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy 
weë, spreek die Meester YHUH. Bekeer [Shuv] julle en wend julle af [Shuv] van al julle 
oortredinge, sodat dit nie 'n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie.  Werp al 
julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe 
hart en 'n nuwe gees; want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel?  Want Ek het geen 
behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek Meester YHUH. Bekeer julle dan en 
lewe.” 
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5.  Dimensie 5:  Die Woord word ‘n vuur. 
 
Die Woord word ‘n vuur wat reinig en suiwer. 
 
Jeremiah 23:29a  “Is my Woord nie só, soos 'n vuur [wat alles verdelg wat nie die 
toets kan verduur nie], spreek YHUH,...” 
 
Die Hebreeuse woord vir vuur is Ash en as ons na die prentjies kyk in die Antieke 
Hebreeus dan wys dit dat Ash beteken ‘Die kragtige verwoester’. 
 
Jy het ‘n keuse of jy nou deur die vuur wil gaan en of jy saam met die wêreld 
deur die vuur wil gaan as Hy hulle oordeel.  Ons is almal sondaars en het dinge in 
ons lewe wat nie die hitte van Sy toetsvuur sal oorleef nie.  Sy vuur gaan die 
hele wêreld oordeel, insluitend Sy kinders.  2Petrus 3v7 praat van die vuur 
waarmee Hy die wêreld gaan oordeel. 
 
Sarah Jubilee het geskryf oor die vuur wat Sy gesig voorafgaan: 
 

 Psalm 50v2-6 “Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn Elohim in 
ligglans.  Onse Elohim kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor Sy 
aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.  Hy roep na die hemel daarbo, en 
na die aarde, om sy volk te oordeel:  Versamel my gunsgenote vir My, hulle 
wat my verbond by die offer sluit!  En — die hemele verkondig Sy geregtigheid 
(Reg en Geregtigheid), want Elohim staan gereed om te oordeel! Sela” 
 
‘Dit is tyd om in te gaan, kom in, kom in, kom in...  Jy sal ingaan deur die bloed 
van die Lam, want jy het oorwin deur My bloed en omdat jy nie jou lewe meer 
lief het nie.  Jy sal binnekom omdat jy deur die vuur gegaan het.  Daar is 
geen ander manier vir jou om in te gaaan nie.  Vuur is lig en hitte, die lig van 
My vuur is My Gees en My Woord, en die hitte van My vuur is my 
heiligheid en jaloesie. Om deur My vuur te gaan beteken dat jy toelaat dat My 
Gees jou oortuig volgens My liefde wet wat My Woord is, en as jy skuldig bevind 
word, bly jou siel in blydenis en laat jy toe dat My heiligheid, My ware weë, My 
ou paaie, die aard van wie EK IS openbaar.  My jaloesie is wat jou staande sal 
hou en dit sal wees soos ‘n vuur wat die vlees, trots, sonde, ongeregtigheid 
en oortreding in jou lewe vernietig, want jy is gekies as My bruid en dit maak 
jou ‘n ontroue hoer wat nie in die nuwe Jerusalem sal lewe nie, want jy is nie ‘n 
dogter van Sion nie... 
Almal sal deur die vuur gaan, omdat jy nie kan ingaan daarsonder nie.  Die 
resultaat van My vuur in jou lewe is ‘n heilige leefstyl.  Die leefstyl van ‘n 
persoon wat uit ‘n suiwer hart en heiligheid met My wandel, in 
nederigheid en gehoorsaamheid.’ 

 (uit Shama deur Sarah Jubilee, bl 210). 

 
Vader sê in Sy Woord dat Hy ons suiwer soos goud en silwer – Goud en silwer 
kan nie vernietig word deur vuur nie – vuur louter dit net meer!  Wanneer Hy 
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terug kom, sal slegs die wat gesuiwer is in dié leeftyd, Sy vuur kan weerstaan en Sy 
gesig kan sien.  Suiwering/Loutering = redding van jou siel.  ‘n Goudsmid suiwer 
goud totdat Hy Sy eie refleksie (beeld) in die goud kan sien. 

 
1 Peter 1v6-9 “Daarin verheug julle jul, al word julle nou — as dit nodig is — 'n kort tydjie 
bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid [egtheid] van julle 
geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, 
bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yahusha ha Mashiach 
(Jesus die Gesalfde een);  vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie 
julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike 
blydskap,en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.” 
 
Hy wil hê ons moet Sy Tabernakel ingaan – Die Antieke Hebreeuse prentjies van die 
woord Woord (Skrif – soos gebruik in Jerm 23:29a), is Devar en verduidelik ‘Die Woord is 
die deur wat die familie lei na die Hoof (Prins)’, die Woord is die weg in die Tabernakel 
in sodat ons Hom aangesig tot aangesig kan ontmoet. 
 
 
6.  Dimensie ses:  Die Woord word 'n Hamer  
 
Jeremiah 23v29b "Is My woord nie só..., en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie?" 
 
Verkeerde denk patrone, seer van jou verlede en verkeerde houdings verhard jou hart! 
Jy sukkel om te vergewe en om aan te beweeg en dit verhoed dat jy genesing kan ontvang.  
 
So teen die tyd is daar al vestings in jou ontbloot en as jy aanhou om die lewende Woord 
toe te laat in jou hart in, dan sal die Woord soos 'n hamer die vestings plat slaan! 
 
Die woord hamer in Antieke Hebreeus is Pateesh, en die prentjies sê,  "Die gesproke 
Woord wat die kruik (mens/vlees) vernietig" 
 
Die lewende Woord vernietig die vestings van die vyand in jou vlees, sodat jy kan groei en 
wandel in die Gees. 
 
Net soos met Jerigo - toe die mure val, moes hulle die vyand in die gesig staar en 
hulle verslaan! 
 

Oorlog breek uit! 
 
Daar breek ‘n oorlog uit in die geestelike realm.  Ons is altyd in oorlog met ons geestelike 
vyande maar wanneer hy agterkom dat hy besig is om ‘n vesting in jou siel te verloor, dan 
sal hy met meer krag en wapens teen jou kom veg! 
 
Dit is hoekom dit baie maal slegter gaan voor dit beter gaan – of dit in gesondheid, finansies, 
verhoudings of geestelik is. 
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Hierdie is die punt waar baie gelowiges die handoek ingooi!  Ek vind dat ek baie keer 
deur ‘n moeilike tyd gaan nét voor ek oorwinning kry. 
 
Dit is waarom die Woord ons aanmoedig om vas te hou en te volhard in die goeie geveg, 
MOENIE OP GEE NIE! 
 
Baie gelowiges wat Woord bid (ek inkluis), sukkel om in oorwining te wandel in sekere areas.  
Hoekom?  Want soms vergeet ons om ‘n deel van die wapenrusting aan te trek. 
Die wapenrusting het vir baie gewowiges cliché geraak en mens sien dit as iets wat vir 
kinders geleer word – maar daar is so baie waarheid en wysheid daarin.  Gaan bid en 
mediteer oor die wapenrusting en vra Abba om jou te wys waar jy versuim om die volle 
wapenrusting te dra.  Om oorwinning oor die vyand te behaal moet jy die volle 
wapenrusting daagliks aantrek! [Efesieërs 6v10-20] 
 
- Helm van verlossing – beskerm jou gedagtes: Hernu jou denkpatrone, ken jou 
identiteit, weet dat jy gered is en dat Sy bloed jou vrymaak, heelmaak en skoonmaak! 

 
- Borsharnas van geregtigheid – beskerm jou hart:  Daar is geen veroordeeling vir jou 
in die Messias nie.  Daar is ‘n verskil tussen oordeel en veroordeeling.    Die geheim is 
om in die Messias te bly.  Hoe?  Deur leiding van die Gees word sonde in jou lewe 
geoordeel – dit lei jou tot berou en belydenins.   Deur berou en belydenis bly jy in die 
Messias en verf jy Sy bloed op jou deurposte van jou hart.  As jy dan vergewe is en 
vry is van ‘n spesifieke sonde, loop in die wete dat Yahusha die volle prys betaal het.  Jy 
moet nie toelaat dat die vyand saad van twyfel, skaamte en skuld gevoelens in 
jou hart kom strooi nie. 

 
- Skild van geloof – beskerm jou liggaam teen pyle: Die vyand skiet ons met pyle van 
ongeloof en twyfel en hoop om dit enige plek te land waar ons ontbloot is.  Gebruik jou 
geloof as ‘n skild om die beloftes van Abba in jou hart te bewaar. 

 
- Die swaard van die Gees – jou wapen om mee aan te val:  Ons het reeds gepraat oor 
die Woord wat ‘n swaard is in die Gees se hande -  hou aan om die Woord te spreek, fees 
daarop en laat dit toe om jou te verander.  Implementeer dit om die vyand af te veg!   Die 
saad van die Woord groei net as dit op vrugbare grond val.  Deur ‘n keuse te maak en die 
Woord toe te laat in jou hart in, maak die grond van jou siel vrugbaar. 

 
- Gordel van Waarheid – dit omgord jou gees:  Onderskei tussen waarheid en leuens -  
Die ‘belt’ beskerm jou jou niere -   in sommige kulture word die niere gesien as die setel 
van die emosies.  Die funksie van nierie is om te suiwer – suiwer jou self van die vlees 
en laat toe dat die Gees jou beheer en nie jou eie emosies nie.   Ons het mense emosies, 
maar daar bestaan ook geeste van jaloesie, woede, haat, depressie ens.  As jy sterk 
emosies ervaar, moet jy stilstaan en onderskei tussen die gees (vyand) en die waarheid.  

 
- Skoene van die evangelie van Vrede – jou roeping:   Ons is almal gestuur om die 
goeie nuus met ander te deel.  Jy moet ‘n bereidheid in jou hart hê en jou tyd en 
hulpbronne beskikbaar stel dat Abba jou kan gebruik.  Hy gaan jou nie stuur as jy nie 
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bereid is nie.   Ons dink baie maal die ‘werk’ is net vir ander beskore.  Dit is ‘n leuen!  Dit is 
deel van ons almal se roeping!  Moet ons almal voltyds in die bediening wees en ons werk 
los?!  NEE!  Dis juis die mense in die wêreld wat die boodskap moet hoor, mense by jou 
werk, mense by die skool en in mense jou alle daagse lewe.   Selfgesentreerdheid en 
suinigheid kan ook ‘n rede wees waarom jy sukkel om in oorwinning te wandel.  Die vorige 
punte lê jy jouself neer sodat Vader in jou kan werk.  Hier lê jy jouself neer vir jou 
medemens sodat Vader jou kan gebruik! 

 

                   
 
Ons groei van oorwinning na die volgende oorwinning... Moenie opgee nie – anders gaan jy 
agteruit en jy sal moet voortgaan op die harde manier van suiwering – deur toetse en 
beproewinge.  Oorlog breek uit op die toppunt van jou stryd. 
 

Psalm 27v3 “Al word 'n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan 'n 
oorlog teen my op, nogtans vertrou ek.” 
 
Psalm 144v1 “Geloofd is YHUH, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om 
oorlog te voer;” 
 
Die woord oorlog is Milchamah in Hebreeus en die wortel van die woord beteken ook brood 
en eet.  Ons kan slegs ons oorlog veg en oorwinning behaal met die Brood vd Lewe, die 
Woord! 
 
 
7. Dimensie sewe:  Die Woord is die waarheid wat jou vrymaak! 
 
Johannes 17v17 “Heilig hulle [reinig, skei hulle vir Uself, maak hulle heilig] in U 
Waarheid; U Woord is die Waarheid."  
 
In die vorige dimensies het ons gesien dat die Woord vestings en leuens in jou hart 
openbaar en in dit in die Lig bring. 
Jy is nou bewus van die 'swak plekke' in jou sielsmuur en die vyand gaan jou daar aanval 
in die hoop dat jy sal opgee. 
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Maar as jy aanhou in die Woord sal die waarheid jou heilig. 
 
Heilig: Strongs #6942  Kadash [Quph, Dalet, Shin ] –  
Om rein te wees, om in te wy, heilig (te wees of bly,) afgesonderd, aanstel, voor te berei, 
verkondig, suiwer, heel. 
 
'n Deel van heiligmaking is voorbereiding vir 'n spesiale doel. 
Ons spesiale doel is om Bruid te wees en om Hom te verheerlik!   
 
Die suiwering berei jou ook voor vir die herstel wat volg in die volgende dimensies. 
 
Efesieërs 1v13-14  “in wie julle ook, nadat julle die Woord van die waarheid, die 
evangelie van julle redding, gehoor het, [Sh'ma] in wie julle, nadat julle ook geglo het, 
verseël is met die Afgesonderde Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel 
om Sy eiendom (ons) te verlos tot lof van Sy heerlikheid." 
 
Johannes 8v31-32 “En Yahusha [Jesus] sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in 
my Woord bly, [as julle aan My gehoorsaam is en my leerstellings volg, dan] is julle 
waarlik my dissipels.  En julle sal die waarheid ken, [aangaande julle verlossing] en die 
waarheid sal julle vrymaak."   
 
Dit is erkenning van sonde, oortuiging [conviction] wat vrymaak, nie oordeling wat skaamte 
en skuldgevoelens bring nie [condemnation.]  Die een is die werking vd Gees en die ander 
een die werk van die vyand. 
 
Johannes 1v14 “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy 
heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol 
van genade en waarheid.” 
 
Jy moet volhard daarin om die regte besluite te maak wanneer verkeerde gedagtes jou in 
die versoeking stel.   As jy in Sy Woord bly, dan word dit makliker vir jou om die leuens van 
die waarheid te onderskei.  
 
Jakobus 4v7 "Onderwerp julle dan aan Elohim; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle 
wegvlug."  
 
 
8. Dimensie agt:  Die Woord is jou Verlossing 
 
Psalm 119v170 “Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte.”  
 
Die woordjie belofte is sinoniem met Sy Woord – Die vers lees so in die Engels: 
 
Psalm 119v170 “Let my supplication come before You; Deliver me according to Your 
Word.” 
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Verlossing beteken herstel, redding of beskerming van verlies of gevaar. 
 
Wanneer ‘n boom van kwaad (dit kan wees van woede, bitterheid of verwerping...) uit jou siel 
uit verwyder word, dan los dit ‘n gat wat gevul moet word met Sy Woord.  Dit is die 
oorlogsveld waar ons moet veg deur op Sy Woord en die redding van Yahusha te staan. Dit is 
hoe ons in Hom bly en Sy bloed en oorwinning eien. 
 
Dit is hoe jy gereining word én dit is hoe jy beskerm word teen die aanvalle vd vyand.  In 
Matthéüs 12v43-45 en Lukas 11v24-26 lees ons dat as ‘n persoon verlos word van ‘n 
onrein gees, gaan daardie gees probeer terugkom, en as hy die ‘huis’ [jou siel] leeg en skoon 
vind [nie gevul deur die Gees en Waarheid] dan bring hy sewe ander geeste en jou binding 
(siekte, armoede...) sal erger wees as voorheen.   Dit is waarom dit so belangrik is om 
jouself daagliks met Sy Woord te vul en om Abba te vra om elke gat en stukkende plek in jou 
siel te herstel met Sy liefde en Sy Gees. 
 
1 Samuel 2v1-2 “Toe het Hanna gebid en gesê: My hart jubel in YHUH, my horing is hoog in 
YHUH ; my mond is wyd oop [om vrylik teen hulle te spreek] oor my vyande, want ek 
verheug my in U verlossing.  Niemand is heilig soos YHUH nie; ja, daar is niemand buiten U, 
en daar is geen rots soos onse Elohim nie.” 
 
Die woord verlossing wat hier gebruik word, word in Hebreeus gespel Yod, Shin, Vav, Ayin, 
Hey [H3444] en word uitgespreek yeshua/yahshua!  Hanna sê dat Abba Yah haar verlossing 
[yeshua] is.  Dit is ‘n direkte verwysing na ons Messias Jesus/Yahusha.  In Hebreeus word Sy 
Naam gespel met dieselfde letters, maar in ‘n ander volgorde.  Dit word gespel Yod, Hey, Vav, 
Shin, Ayin, wat ‘n kombinasie is van Abba se Naam Yahuah en die woord Ysha [H3467] wat 
die wortelwoord is van verlossing [H3444]. Dus sê die Messias se Naam dat Yah (Abba) ons 
Verlossing is = Yahusha!  Is dit nie so mooi nie! 
 
Daar is vir ons geen verlossing in ons eie werke nie [werke vd vlees/wet vd vlees] maar as ons 
in Sy Woord bly en gehoorsaam is, dan deur Sy genade en Gees [wet vd Gees/Liefdeswet] 
kan ons dan die sonde oorwin.  Dit is waarvan Paulus in Galasiërs en Romeine praat.  Die wet 
vd vlees en die wet vd Gees gaan albie oor gehoorsaamheid aan dieselfde riglyne...die een 
doen jy uit jou mens [vlees] om jouself te regverdig en die ander een doen jy uit die Gees 
omdat jy reeds geregverdig is en Yahusha reeds oorwin het. 
 
1 Petrus 1v8-9 “vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien 
julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die 
einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.” 
 
Afsondering/Suiwering het die eindresultaat om die volheid wat Yahusha aan die kruis 
gedoen het te eien in elke deel van jou lewe. 
 
Daar is baie verse oor verlossing en redding en ek moedig elkeen van julle aan om dit verder 
op julle eie te ondersoek. 
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Hebreërs 5v9-10 “en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, 'n 
bewerker van ewige saligheid geword en is deur YHUH genoem 'n hoëpriester volgens die 
orde van Melgisédek;” 
 
 
9.  Dimensie nege:  Die Woord word jou Vryheid 
 
Baie leeraars verstaan die boodskap van vryheid verkeerd en veroorsaak ongelukkig baie 
verwarring onder gelowiges.  Wat beteken dit om vry te wees en waarvan is ons 
bevry? 
Die definisie van bevry [liberated] – om iemand vry te maak van ‘n spesifieke situasie, 
spesifiek slawerny of gevangenisstraf waarin hulle vryheid ernstig beperk word. 
 
Johannes 8v31-37 “En Yahusha sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord 
bly, [volhard in my instruksies en volgens dit leef] is julle waarlik my dissipels.  En julle 
sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. [van die oordeel van 
sonde].   Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand 
slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word?  Yahusha antwoord hulle: 
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van 
die sonde is.  En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie; die seun bly vir altyd.   As die 
Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.   Ek weet dat julle die geslag 
van Abraham is; maar julle probeer om My om die lewe te bring, omdat my woord geen 
ingang [om te groei] in julle vind nie [en dit maak geen verandering in julle harte nie].” 
 
Mense gebruik die leering van vryheid om te impliseer dat ons vry is van die instruksies van 
YHUH.  Dit is ‘n valse leer! 
Ons is vrygemaak van die krag wat sonde oor ons het!  As jy jou hart oopmaak vir Sy 
Woord en jy begin wandel (gehoorsaam wees) volgens die Gees en nie volgens die vlees nie. 
 
Ongelukkig is die waarheid dat BAIE gelowiges nogsteeds gebind is deur sonde én baie 
gelwogies wandel slegs in gehoorsaamheid in die vlees.  Ons almal, ek inkluis, buig 
nogsteeds vir sonde in baie areas van ons lewens.  As ons Sy Woord onderhou, sal Hy ons deur 
Sy Gees bekragtig om vry te word van sonde, in elke area van ons lewe.  Jy moet wéét en glo 
dat dit moontlik is, want dit is waarvoor die Messias kom sterf het anders sê jy Sy werk is nie 
volmaak nie. 
Die sleutel lê in verse 37 – Ons moet toelaat dan die Woord ons harte penetreer en ons 
verander van binne af, eers in die gees en dan in die vlees. 
 
Jes 61v1 “Die Gees van Elohim YHUH is op My, omdat YHUH My gesalf het om 'n blye 
boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van 
hart, om vir die gevangenes 'n vrylating [van gebondenheid en veroordeeling] uit te roep en 
vir die geboeides [fisies en geestelik] opening van die gevangenis;” 
 
Jakobus 1v21-25 “Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, 
en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante Woord [gewortel in julle harte] wat in 
staat is om julle siele te red.  En word daders van die Woord en nie net hoorders wat 
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julleself bedrieg [met redenasies teenstrydig met die waarheid] nie. Want as iemand 'n 
hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, dié is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n 
spieël sien;  want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. [of 
moet lyk]  Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, 
hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig 
wees in wat hy doen [in sy lewe deur gehoorsaamheid].” 
 
Dit is belangrik om te besef dat die doel nie is om die Woord net hardop te lees nie maar 
eerder om daarop te mediteer en dit toe te laat om in jou hart in te sny.  As jy aanhou daarin 
sal jy oorwinning behaal deur Sy Woord en die Messias begin dan regeer in jou lewe.  Jy begin 
Sy natuur en denkwyses eien ipv jou vleeslike manier en gedagtes. 
 
 
10.  Dimensie tien:  Die Woord is Water wat jou reinig en afsonder. 
 
Efesiërs 5v25-27 “Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, [soek vir haar die beste en omring 
haar met onselfsugtige liefde] soos Yahusha ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor 
oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die 
Woord [van Elohim], sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of 
rimpel of iets dergeliks; maar dat sy heilig [afgesonderd vir Elohim] en sonder gebrek sou 
wees.” 
 
Die Skrif sê dat Hy ons was met die water van die Woord.  Die Hebreeuse woord wat 
meestal gebruik word vir was is die woord Rachats [Resh, Hhet, Tsad].  Die laaste letter 
(tsad) van die woord kan beteken wegkruip, sykant of vesting.  As ons na die prentjies van 
al drie letters saam kyk dan beteken Rachats – Die Prins wat die vesting (stronghold) 
verdeel. 
 
As jy met die Woord gewas word dan breek Hy die vestings (vd vyand) in jou siel af. 
 
Dit is belangrik dat jy besef om gewas te word beteken:  

1. Sonde word deur die Woord uitgewys in jou lewe 
2. Jy moet jou sonde erken 
3. Jy moet jou sonde bely en van dit af weg draai (bekeer). 

 
Psalm 51v4-5 “Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want 
ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.” (v2-3 in Engels) 

 
Jesaja 1v16-17 “Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë 
weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, 
doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.” 
 
Om te was beteken ook dat ons, ons gedagtes moet onderskei en elke bose gedagte onder die 
gesag van die Messias moet bring en dit dan te vervang met Sy Woord. 
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Jeremia 4v14 “Was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word. Hoe lank 
sal jou onheilsgedagtes in jou binneste vertoef?” 
 
In die eerste tema het ons die Tabernakel bespreek en gesien dat die waskom gebruik was 
deur die priesters om hulself te reinig voor hulle die Tent van Ontmoeting kon ingaan.  Dit is 
simbolies van die Mikvah (doop) en dui direk op ons daaglikse verantwoordelikheid om 
onsself met die water vd Woord te reinig deur belydenis en toepassing (eien) van Sy Woord in 
ons lewens. 
 
Woord in Hebreeus is Davar [Dal, Bet, Resh] en beteken ook orde – Sy Woord bring orde in 
jou en dit ‘herprogrammeer’ jou volgens Sy weë – jy word ‘geherrangskik’ volgens wie jy moet 
wees in Sy Koningkryk. 
 
Eségiël 36v25 “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.” 
 
Reinig in Hebreeus, soos in die vers hierbo gebruik, is Taher [Thet, Hey, Resh].  As ons na die 
prentjies vd letters kyk wat Taher spel, dan is die dieper betekenis: die persoon (kruik) 
waarin die Prins (Messias) geopenbaar word  - (om die Prins te bevat) 
 
Wow, dit is wonderlik!  Ons kan dan so alles saamvat: 
As jy met die water van die Woord was, dan sal die Prins sélf die vestings van die vyand in 
jou siel kom afbreek.  Hy sal Sy orde in jou kom vestig deur jou siel te ‘herprogrammeer’ 
volgens Sy Woord.  Deur die vrymaking van sonde word ons rein sodat die Messias in ons 
geopenbaar kan word!  
 
Dankie Yahusha dat U die lewende Water is wat ons was en ons reinig van al ons sonde, 
onreinheid, boosheid en skuld deur die vestings van die vyand af te breek! 
 
 
11. Dimensie elf:  Die Woord is Olie vir genesing. 
 
Jes 61v1-3 Beveel ons om die gebrokenes van hart te vertroos en te genees.  In verse drie 
sê dit dat ons die vreugde-olie sal ontvang ipv treurigheid. 
 
Olie én die Woord word geassosieer met genesing in die Skrif: 
Ps 107v20 “Hy het sy Woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile 
red.”  En Spreuke 4v20-22. 
 
Mark 6v13 “En hulle het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond 
gemaak.” 
Luk 10v34 “en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom 
toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg.” 
 
Olie maak ook wonde sag: 
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Jes 1v6 “Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en 
kwesplekke en vars houe! Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie.” 
 
Daar is ‘n paar woorde wat vertaal word as olie, maar die een wat die meeste gebruik word is 

shemen [shin, mem, nun].  Dit verwys ook spesifiek na olyfolie en as ons na die 
prentjies kyk vd woord shemen dan sê dit ‘Die geperste vloeistof (olie) van die 
Lewe’. 
 
Olyfolie is wonderlik en het soveel gesondheidsvoordele!  Dit kan ingeneem word en 
ook uiterlik gebruik word om welstand te bevorder. 
 
Net soos olyfolie, doen die Woord die volgende (fisies en in jousiel): 

- Versag jou wonde 
- Bevorder jou genesing  
- Voorkom infeksie 

 
Wanneer ons op die proses van heiligmaking begin dan fokus ons baie op ons sondes (trots, 
bitterheid, jaloesie, woede, aanstoot, woede...) 
Maar dit is nie net ons sonde wat ons moet aanspreek nie maar ook ons onvervulde 
behoeftes (liefde, versorging, koestering, doel, vrede, vertroue, aanvaarding, sekuriteit, disipline, vreugde, 

begrip, identiteit, waarde, hoop, bevestiging en bemoediging).  Dit is behoeftes waarmee Abba ons 
geskape is maar ons gaan soek vir vervulling op die verkeerde plekke. 
Wanneer ons behoeftes nie vervul word nie, dan sit ons met verwerping, seer en 
onopgeloste konflik. 
 
Dit is ons wonde wat genesing nodig het! 
 
Vra die Gees dat Hy vir jou openbaar watse behoeftes en wonde jy in jou siel het, dit is deel 
van jou reinigings proses. 
 
 
 
12.  Dimensie twaalf en dertien:  Die Woord skep ‘n lewendige steen in jou en verander 
(herskep) jou. 
 
1 Petrus 2v4-5 “Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, 
maar by Elohim uitverkore en kosbaar is; en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 
'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan Elohim 
welgevallig is deur Yahusha die Messias.” 
 
As 'n deel van jou verander word in 'n lewendige steen in, dan word jy in daardie area 
gevestig, standvastig gemaak in jou geloof, onbeweeglik! 
 
Open 21v10-11 “En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die 
groot stad getoon, die heilige Jerusalem [Bruid], wat uit die hemel van Elohim neerdaal; en dit 
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het die heerlikheid van Elohim [gevul met Sy helder lig] gehad, en sy [haar] lig was soos 'n 
baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen.” 
 
Sy Woord bewerk geloof in jou en neem jou van heerlikheid na heerlikheid. 
 
2 Cor 3v17-18 “YHUH is die Gees, en waar die Gees van YHUH is, daar is vryheid. [vrymaking 
van sonde] En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die 
YHUH aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot 
heerlikheid, as deur YHUH wat die Gees is.” 
 
Die Woord is Yahusha en die Woord word vlees in jou. 
 
“Hy het ons lief soos ons is... Maar Hy het ons te lief om ons te los soos ons is.” 
 
Ek hoop dat julle die lesing geniet het.  Stuur dit gerus aan vir ander. 
Hier is ‘n skakel na die oorspronklike video: https://youtu.be/PA2DIx3HucU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


