
 
 

Die verskil tussen die liggaam en die bruid van die Messias 
 
1.  Inleiding: 
 
Het jy al ooit gewonder wat die verskil is tussen die Bruid van die Messias en die Liggaam 
van die Messias? 
Die Skrif leer ons dat daar ‘n bruilofsfees gaan wees, wie is die Bruid en wie is die 
Gaste? 
 
Die Vader praat al ‘n paar jaar met my oor díe onderwerp en onlangs het ek afgekom op die 
leering van David Lewis.  Hy som dit vir my goed op. 
 
Soos Davíd sê, dit is nie ‘n  nuwe leering/waarheid nie maar ‘n waarheid wat min geleer 
word. 
 
Die leering oor die _Bruid_ is so oud soos Genesis maar word nou weer lewend gemaak 
want *die tyd van voorbereiding van die Bruid het gekom!* 
 
Kom ons lees eers die Skrif: 
 
1 Korinthiërs 9:24-27; “Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal 
hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop só dat julle dit sekerlik kan 
behaal.  En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles — húlle nogal om 'n 
verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike.  Ek hardloop dan soos een wat 
nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie.  Maar ek 
kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek 
het, self verwerplik sou wees nie.” 
 
Paulus skryf aan die gemeente in Korinte.  Hy praat nie met wêreldse mense nie maar met 
mense wat wedergebore gelowiges is, wat rééds gered is! So ons almal hardloop 
dieselfde resies. 
 
So van watse prys praat hy?  Die ewige lewe?  Nee, want hulle is almal reeds gered en hy 
noem dat slegs ‘n klein persentasie van die wat die resies hardloop die prys sal ontvang. 
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Ons moet eerstens verstaan dat daar ‘n verskil is tussen die Liggaam van die Messias en die 
Bruid van die Messias. 
 
Kom ons gaan eers terug na die tuin van Eden.   
 
Adam (Liggaam) is eerste geskape en Eva is eers later geskape uit ‘n klein gedeelte (Rib) 
van Adam. 
 
Die Messias is die Hoof van die Liggaam en ons is die lede.  Uit Sy hele Liggaam, is die 
Bruid slegs ‘n klein gedeelte (Rib). 
 
Waar is die rib geleë?  Naby die Hart! 
 
Die Bruid is die gedeelte van die liggaam wat naaste is aan die hart van die Vader / 
Messias. 
 
Beteken dit dat Hy party meer lief het as ander?  Nee! 
 
Hierdie is ‘n baie belangrike ding om te verstaan: 
Die bruid gaan nie oor wie is wie nie maar oor die wat se oë oop is vir die 
geleentheid. 
 
‘n Eenvoudige voorbeeld: 
Ek wil ‘n uitstappie reël en ek nooi almal uit om saam met ons die koppie agter ons huis te 
gaan uitklim.  Ek nooi almal en enige iemand is welkom.   
Gaan almal opdaag om saam te kom stap?  Nee, net die wat reageer, my uitnodiging 
aanvaar en opdaag vir ons afspraak gaan saam stap. 
 
Dit is presies dieselfde met die Bruid.  Ons almal het die geleentheid om deel te word van 
die Bruid maar net die wat reageer op Sy uitnodiging gaan gekies word. 
 
Gaan lees asb Mat 22:1-14.  Ons sal dit later in detail bespreek, maar verse 14 sê: “Want 
baie is geroep, maar min uitverkies.” 
 
Ons word geroep om Sy Bruid te wees, gaan jy reageer op Sy stem? Die tyd het gekom 
vir die Bruid om haarself voor te berei vir die Bruilof! 
 
.  
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2.  Wat beteken die woord Bruid? 
 
Kom ons bestudeer bietjie Antieke Hebreeus: 
 
Die Hebreeuse woord vir Bruid is Kalah. 
Ek wil hê ons moet eers stilstaan by die stamwoord vd die woord Kalah en dit is die woord 
Kal wat beteken voltooi, kruik en heel. 
 
Dit is hoe die woordprentjies van die woord Kal lyk. 
 

 
 
Ons lees Hebreeus van regs na links.  Die prentjie regs is die prentjie van ‘n gebuigte palm 
(hand) wat beteken die buiging en onderwerping van jou will. 
 
Die prentjie links is ‘n prentjie van ‘n herdersstaf en beteken juk of leiding. 
 
Saam beteken die twee prentjies “Mak vir die juk” of “onderwerping vir die juk”. 
As jy ‘n plaasdier mak maak om die juk te dra, as hy reg is vir die werk is hy ‘Kal’ en 
volmaak en gereed om gebruik te word. 
 
Soos ek hierbo genoem het, beteken kan die woordjie Kal voltooi, kruik en heel beteken.   
 
In Antieke Hebreeus kan ‘n woord ‘n aksie betekenis (voltooi), ‘n konkrete betekenis 
(kruik) en ‘n abstrakte betekenis (heel) hê. 
 
Die konkrete betekenis van die woordjie  Kal is ‘Kruik’ en verwys na ‘n ‘houer wat iets 
moet inhou’ of iets wat vol of heel is. 
 
Bly by my, alles sal nou sin maak 
 
Die woord Kalah [Bride] kry net een lettertjie by op die einde. 
 

 
 
Die laaste letter links beteken “Kyk”, maar soos in Wow! [Behold].  Dit verwys na ‘n 
openbaring en dui di op vollediging van iets. 
 
So as ons kyk na die betekenisse van die woorde Kal en Kalah dan kry ons meer insig oor 
wie die Bruid is. 
 
Dit sê vir ons:  “Wow Kyk! Die kruik, wat die Gees en die Messias moet hou, is volledig.  Sy 
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is reg om gebruik te word want sy het haar eie wil neergelê.” 
 
Klink dit vir jou bekend? 
 
2 Tim 2:21; “As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp [kruik] tot eer 
wees, geheilig en bruikbaar vir YHUH, toeberei vir elke goeie werk.” 
 
Maw:  
Die Bruid gaan bestaan uit mense wat rêrig bereid is om hulle will neer te lê, wat 
hulleself sal reinig van sonde deur Sy genade (reinigmaking) en wat hulle lewens vir die 
Vader gee so dat Hy hulle kan gebruik vir goeie werke, in ‘n tyd soos nou waar die nood 
groot is en die werkers min. 
 
Ons is kruike en ons moet onsself daagliks leeg maak van onsself, van ons vlees en Hom 
toelaat om ons te vul met Sy Gees en Sy identiteit.  Deur dit te doen word ons heel, 
volmaak, voltooi… Kalah. 
 
Gelowiges is op verskillende stadiums van groei.  Dit is NOOIT ons plek om ander te oordeel 
en te sê dat die een is daar of hier nie, maar ons moet eerder ons eie roeping najaag 
om deel te wees van die Bruid, ons eie saligheid bewerk. 
 
Stadiums van groei: 
 
- Die menigte het Brood geëet (Bekeerdes) 
 
- 70 Dissipels is geroep en uitgestuur 2 by 2. 
 

‘n Dissipel het ‘n dieper verhouding (wandel) as ‘n Bekeerde.  Die woord dissipel 
beteken ‘’n gedissiplineerde een’. 

 
Die Messias sê in Luk 14:27; “En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, 
kan my dissipel nie wees nie.”. 
 
Dit sê nie dat jy nie gered gaan word nie of dat jy nie die ewige lewe gaan behaal nie, dit 
sê jy gaan nie ‘’n gedissiplineerde een’ kan word nie. 

 
- Uit die 70 Dissipels was daar 12 dissipels wat naby die Messias gewandel het en hulle    
het Sy Apostels geword. 
 
- Uit die 12 Dissipels was daar 3 wat ‘n noue band met Hom gehad het:  Jakobus, 
Johannes en Petrus. 
 
- En uit die 3 Dissipels was daar 1 wat die ‘Geliefde’ was, wat op Sy borskas gelê het 
(hart) – Johannes.  Johannes in Hebreeus is Yahchanan,  wat beteken Yah gee guns, 
barmhartigheid, genade, deernis, vryheid en skoonheid!   Is dit nie wonderbaarlik nie! 
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Daar is verskillende vlakke van verhouding waarin jy kan beweeg met die Vader en die Seun. 
 
Die rede waarom Hy vir ons gesterf het is nie net sodat ons gered kan word nie, 
maar sodat ons Sy Bruid kan wees. 
 
Ons weet dat daar ‘n prys is vir die wat in die wedloop deelneem (gelowiges) en dat ons op 
so ‘n wyse moet hardloop om die prys te ontvang. 
Die prys wat ons moet najaag is om deel te word van die Bruid van die Messias. 
 
Kom ons lees Filippense 3v10-15; “sodat ek Hom kan ken en die krag van Sy opstanding 
en die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien 
die opstanding uit die dode kan bereik. 
Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook 
kan gryp, omdat ek ook deur die Messias gegryp is.  Broeders, ek reken nie dat ek dit 
self gegryp het nie.  Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat 
voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van Elohim in 
die Messias. 
Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees; en as julle anders gesind is, sal 
God dit ook aan julle openbaar.” 
 
Lees weer die gedeeltes wat in  ‘Bold’ is. 
 
Ons moet dit najaag om perfek te word, nie deur ons eie krag nie of uit ons vlees uit 
nie maar deur Sy genade en deur die was van die Woord. 
 
Gaan lees die Skrif:  Mat 5:48, Luk 6:40, Joh 17:23, Rom 12:2, Heb 13:20-21 en Jak 1:4. 
 
As ons perfek word, sonder vlek of kreukel, dan kan ons die prys aangryp – Om Bruid te 
word! 
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4. DIE TABERNAKEL PLAN 
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‘n Kunstenaars voorstel van die Tabernakel: 
* Ek het hierdie van die inet afgelaai, it was illustrated by www.soapboxstudios.ca 

 

 
 
Hebreërs 9v24; “Want Y’husha het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n 
teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van Elohim vir 
ons te verskyn;” 
 
Moses is aangesê om die Tabernakel te maak soos die een in die Hemel.  Die Tabernakel 
het soveel vlakke van wysheid en simboliek. Onder andere gee die Tabernakel ons ‘n idee 
van hoe die Koningkryk werk. 
 
Ons gaan kyk na hoe die verskillende areas in die Tabernakel ons geloofspad beskryf met 
die Vader. 
 
 

Kom ons kyk na die areas in die Tabernakel: 
 
1. Hier kry ons die Deur – Joh 10v9; “Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy 
gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.” 
 

So die Messias is die Deur!  As jy in Hom glo, dan is jy gered! 
 
DIT IS BAIE BELANGRIK OM TE ONTHOU.  ALLES WAT ONS VOORENTOE BESPREEK HET 
DUS NIKS MET JOU REDDING UIT TE MAAK NIE, MAAR DIT GAAN OOR DIE 
HEILIGMAKINGS PROSES (AFSONDERING). 
 
2.  Nommer twee op jou Tabernakel skets is die Buitehof.  In die area mag slegs mense 
van die volk, van Israel [Olyfboon], ingekom het.  Geen Heidene nie. 
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In die Koningkryk word die area die Paradys genoem en almal wat gered is kan hier 
ingaan.  Volgens Romeine 11, as jy tot bekering kom (insluitend heidene), dan word jy op 
die Olyfboom ingeënt (Israel). 
 
3. Dan kry ons die Afgesonderde Plek (Heiligdom).  Net die Priesters en Leviete was 
toegelaat om daar in te gaan. 
 
Openbaring 1v6; “en ons gemaak het konings en priesters vir Sy Elohim en Vader, aan 
Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amein.” 
 
As jy dieper groei in jou geloofspad, gaan jy die area binne.  Ons sal later meer praat oor die 
Priesterlike rol vd Bruid. 
 
4. Mees Afgesonderde Plek (Allerheiligste) – Slegs die Hoë Priester kon hier ingaan, 
een keer per jaar.   Dit het verander toe die Messias gekruisig is, en die voorhangsel 
geskeur het. 
 
Die ‘drie’ verskillende vlakke is net ‘n basis wat vir julle gegee word sodat julle die patroon 
kan verstaan.  Daar is baie vlakke (stappies) soos jy groei in jou verhouding met die Vader 
en die Seun. 
Jy groei van volk [Olyfboom] (gered) na, dan kies jy om ‘n dienskneg te word en groei in 
‘n kind in (seuns en dogters), dan word jy ‘n vriend en dan uiteindelik Bruid!  
 
Kom ons lees saam Mark 4v20; “…En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is — hulle 
wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra: een dertig— en een sestig— en een 
honderdvoudig.” 
 
As jy die patroon begin verstaan, van vlakke van groei in jou geloof, dan sien jy dit 
eweskielik raak in klomp plekke in die Skrif. 
 
In Mark 4v20 sien ons dat die wat gered is en die Woord  Sh’ma sal vrugte dra,  sommige 
30-, sommige 60 en sommige 100-voudig! 
 
Dit gebeur in jou wandel deur die Tabernakel. 
 
Sh’ma in Hebreeus word vertaal as hoor in die Woord, maar in Hebreeus beteken dit om te 

“Hoor, aanvaar, lief te hê en te doen.”  
Mark 4v20 verduidelik dit ook mooi as die wat “die Woord hoor, aanneem en vrugte dra 
(doen)”.  As ju ‘n Sh’ma leefstyl te leef, word jy gereining.  Deur die proses van afsondering 
begin jy vrugte van geregtigheid in jou lewe dra.  Dit is nie deur jou vlees nie, maar 
deur in die Wynstok te bly.   Dit is wat dit beteken om in die Gees te wandel. 
Wat is die verskil tussen 100 (vrug dra) en 60?  40!  
Die getal 40 word geassosieër met die Bruid – dit simboliseer tye vervolging, toets 
priodes en proef. 
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Ander verste om te bestudeer wat die groei stadiums aandui: 
 
1 Joh 2:13; “Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek 
skryf aan julle, jongmanne, omdat julle die Bose oorwin het. Ek skryf aan julle, kinders, 
omdat julle die Vader ken.” 
 
In jou wandel ontvang jy ook die Kleed van Heil (Jes 61:10), dan ontvang jy ook die 
Mantel van geregtigheid, en jy word al hoe meer getransformeer na Sy beeld tot jy die 
kleed van die Bruid ontvang van fyn, rein wit linne (Open 19:14). 
 
Rom 14:17; “Want die koninkryk van Elohim is nie spys en drank nie, maar geregtigheid 
en vrede en blydskap in die Afgesonderde Gees.” 
 
Open 17:14; “Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die 
Meester van die meesters en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, 
geroepe en uitverkore en getrou.” 
 
1 Kor 13:13; “En nou bly geloof, hoop, liefde — hierdie drie; maar die grootste hiervan is 
die liefde.” 
 
Joh 14:6; “Y’husha antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand 
kom na die Vader behalwe deur My nie.” 
 
Begin jy die patroon sien?  Ons verhouding met Abba gaan oor soveel meer as net ons 
redding!  Ons redding is net die punt van die ysberg.  Ons het ‘n roeping om te groei in die 
Messias en om te verander sodat ons perfek kan word soos Hy! 
 
Hoe verander ons onsself?  Mense sê altyd, “mense verander nie”… 
Ons kan verander en ons word beveel om te verander in die Woord! 
 
Die laaste Skrif wat ek by julle wil los is seker my gunsteling en dit gee ons ook ‘n idee van 
hoe ons die veranderings proses begin. 
 
Rom 12:2; “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur 
die vernuwing van julle gemoed [houding en jou denke], sodat julle kan beproef wat 
die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.” 
 
Die engels sê; “The good, the acceptable and the perfect”. 
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Die drie vlakke van intimiteit: 
 

 
VLAK 1 

 
VLAK 2 

 
VLAK 3 

 
Buitehof 

 
Afgesonderde Plek 

 
Mees Afgesonderde Plek 

 
Volk/Massas 

 
Dissipels (12 to 3) 

 
Geliefde Dissipel 

 
Deelnemers in die Resies 

 
Volhard 

 
Voltooi, prys te ontvang 

 
Profete  

 
 

 
 

 
Gered 

 
Dissipelskap 

 
Bruid 

 
Paradys 

 
 

 
 

 
30 voudig Vrugte dra 

 
60 voudig Vrugte dra 

 
100 voudig Vrugte dra 

 
Kinders 

 
Jongmanne 

 
Vaders 

 
Kleed van Heil 

 
Mantel van Geregtigheid 

 
Wit fyn Linne vd Bruid 

 
Geregtigheid  

 
Vrede 

 
Vreugde 

 
Geroep  

 
Verkies 

 
Getrou 

 
Geloof 

 
Hoop  

 
Liefde 

 
Weg 

 
Waarheid 

 
Lewe 

 
Abraham 

 
Isak 

 
Jakob 

   

   

   

 
Ek los ‘n paar blokkies oop sodat jy dit self kan invul soos ons aangaan.  Jy kan ook self 
navorsing doen in die Skrif en ‘n paar byskryf. 
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Ek wil vinnig oor die laaste voorbeeld gesels, Abraham, Isak en Jakob: 
 
Abraham – Sy naam beteken vader van baie en dit verwys na die volk (menigtes) op die 
eerste vlak.  Hy was geroep uit sy vadersland, Ur, [Babilon] om in die land in te trek wat 
Vader vir hom gewys het.  Hy het vir Abraham in ‘n verbondsverhouding ingebring.  Dit is 
ook waar ons verbondsverhouding begin. Dit is die eerste roep wat ons UIT Babilon uitroep.  
Ons word uit die wêreld uitgeroep in ‘n verhouding in met Hom.  Hy wil ons in Sy koningkryk 
inroep, ‘n land wat vloei met Melk en Heuning, ‘n land waar ons vrugbaar kan wees. 
 
Isak -   Isak of  Yitzhaq beteken om te lag...  Na ons gered is, kan ons erfgename word in 
die selfde beloftes wat aan ons grootvaders gegee is.  Maar baie maal vaal ons om dit vir 
onsself te eien.  Baie van ons lag vir die beloftes van YHUH.  Glo jy dat Hy jou in alle 
omstandighede kan beskerm?  Glo jy dat Hy finansieel in al jou behoeftes kan voorsien?  Glo 
jy dat Hy al jou siektes kan genees?  Of lag en sê; Dit werk nie meer so vandag nie... 
Ons lag oor situasies in ons lewe, en dink dat daardie beloftes wat aan hulle gegee is, nie 
meer vir ons tel nie of glo ons dalk dat YHUH nie instaat is om dit te volbring nie. 
Dit is ons wildernis waar ons getoets word... 
 
Isak word groot, en volgens leeraars was hy alreeds ‘n volwasse man (in sy 30’s) toe 
Abraham hom die berg opgevat het om hom te gaan offer.  Miskien was Isak nie in die begin 
van die reis daarvan bewus nie, maar ek glo teen die einde van die reis het hy geweet hy is 
die offer.  Hy was gewillig om sy lewe neer te lê want gehoorsaamheid aan Elohim was sy 
hele lewe. Maar genadiglik het Hy ‘n lam voorsien sodat Isak sy lewe kon behou.  Dit 
reflekteer wat ons daagliks moet doen sodat ons ‘n dissipel kan word van Y’husha.  Ons 
moet ons lewens neerlê, wetende dat ons beter af sal wees en dat ĚL SHADDAI vir ons sal 
voorsien in AL ons behoeftes.  Hy sal ook voorsien vir ons om te oorwin... 
 
Isak trou toe met Rebekka (Rivkah),  wat ‘n tipe is van die Bruid.  Uit hulle huwelik kry hulle 
vir  
 
Jakob – Jakob of Ya’akov wat later Yisrael genoem word.  Yisrael is hy wat oorwin [Ons 
praat later meer hieroor.] 
 
Abraham en Sarah asook Isak en Rebekka het gesukkel om kinders te kry;  hulle het 
geworstel met onvrugbaarheid.  Jakob/Yisrael, wat oorwin het, was baie vrugbaar en het 
12 kinders [verwys na die volheid van Yisrael] gebaar by 4 vrouens.  Onthou die getal 4 
verwys na die Messias! Wow!  Ons kan slegs vrugbaar raak in die Messias! 
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5.  Die Vrederyk 
5.1 Die Buitehof 
 
Die Tabernakel plan is ‘n ‘bloudruk’ vir baie verskillende patrone in ons geestelike lewens.  
Ons het dit gebruik om ons geestelike groei beter te verstaan.  
Die Tabernakel gee ons ook ‘n idee van hoe die Vrederyk gaan lyk (1000 jaar van vrede 
waar die Messias gaan regeer op aarde). 
 
Ek wil net noem, die Gees openbaar die leering tans aan ‘n klomp mense, wat my opgewonde maak want dit 
bevestig die waarheid.  ‘Ons almal sien deur ‘n spieël (ten dele), maar eendag sal ons almal die volle waarheid 
sien en verstaan’ ( 1 Kor 13). 
So dit mag wees dat daar verskille is in interpretasies en detail, maar ek kan net met julle die Lig deel wat nou 
vir my gegee is. 
Ek moedig elkeen aan om die Woord te vat en die tema self te gaan ondersoek. 

 
Ons weet nou dat die eerste stap in ons geestelike wandel begin as ons tot bekering kom 
en die Messias aanvaar as ons Redder. 
Dit is wanneer jy deur die Deur (Messias) stap van die ‘Tabernakel.’  In die Vrederyk gaan 
dit die Paradys wees.  Ek sit Tabernakel in hakkies want tegnies is die deur deel van die 
voorhof en die Tabernakel is die tent gedeelte. 
 
Dis waarom die Messias vir die man, wat langs hom gekruisig was, gesê het, “Voorwaar Ek 
sê vir jou vandag, jy sal saam met My in die Paradys wees.”  Lukas 23v43. 
 
Die man het tot insig en bekering gekom oomblikke voor sy dood.  Hy het nie noodwendig ‘n 
lewe van heiligmaking geleef nie, maar die Woord sê dat die engiste vereiste om die ewige 
lewe te ontvang, is dat jy in die Messias moet glo en glo dat Hy vir jou sondes betaal het. 
 
Die Griekse woord vir Paradys verwys na die Hebreeuse woord Pardes.  Die direkte vertaling 
beteken Vrugteboort (Orchard).  Die definiesie van ‘n ‘Orchard’ is: “’n toegespande stuk 
grond waar vrugte bome geplant word” 
 
Openbaring 2v7; “Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan 
hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat in die middle van 
die paradys van Elohim is.” 
 
As jy wedergebore word, ontvang jy die ewige lewe as geskenk.  Ons lees in Genesis dat die 
vrugte van die boom van die Lewe, lewe gee.  So almal wat wedergebore is kan van die 
vrugte van die boom eet.  Die boom is binne in die Paradys. 
 
Die voorhof/buitehof was toegespan met ‘n muur van wit fyn linne.  Ek glo dat die Paradys 
ook binne in ‘n muur struktuur gaan wees. 
 
Die buite gedeeltes in die Vrederyk is die wêreld, waar die nasies woon.  Dan in die land van 
Israel vind jy eerste die Paradys, wat binne mure afgebaken is.  Die enigste manier hoe jy 
by die Paradys sal kan ingaan, is as jy in die lewe gekies het om deur die Deur (Messias) te 
gaan.  Die Messias is die Weg, die Waarheid en die Lewe! 
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Die ingang (Deur) in die muur wat rondom die buitehof was, het 4 pilare gehad.  In die 
Skrif verwys die syfer 4 na die Messias.  Selfs in die tyd van Moses het die Priesters deur 
‘n deur geloop, wat simbolies was van die Messias! 
 
Die Woord praat ook van profete, priesters en konings. 
In 1 Korinthiërs 14v26,29,31 sê dit dat almal kan profeteer maar laat die ander (volwasse 
in Gees) dit onderskei/oordeel. 
 
V26 “Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 
'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging — laat alles tot stigting 
geskied.” 
V29 “Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel.” 
V31 “Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal 
bemoedig word.” 
 
Die Hebreeuse woord vir profeet beteken: ‘’n Vrug wat in die binnekant van ‘n mens gebore 
word.  ‘n Kennis van iets wat nie geken word deur een van die 5 sintuie nie’ 
 
Dit beskryf vir my die oortuiging en ondervinding wat elkeen van ons persoonlik het met die 
Vader.  Goed wat jy nie kan verduidelik nie, goed wat ons soms afmaak as ‘toevallig’ maar 
dis goed wat jou oortuig en bevestig dat Hy ‘n lewende Elohim is.  As ons dan die ervaringe 
met mekaar deel, dan bou ons mekaar op in geloof. 
 
Dit is waarom hy sê dat dit goed is om te profeteer in die gemeentes, want dit stig 
die hele gemeente!  Want almal is volwasse genoeg om dit te kan ontvang! 
 
Joh 3v3 “Y’husha antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” 
 
Daar is ‘n verskil tussen die Regering (Reign) en Koningkryk.  In die Vrederyk gaan die 
Messias oor die hele aarde regeer.   
 
As jy by die Deur ingaan, dan is jy in die Paradys, maar jy is nog nie in Sy Koningkryk 
nie.  Die Koningkryk begin sodra jy in die Tabernakel (Tent) ingaan.  Die Paradys/Voorhof is 
die area om die Tabernakel. 
 
Johannes 3v3 – As jy wedergebore is (gered) dan kan jy by die Paradys ingaan en jy sal 
dan die Koningkryk kan sien. 
 
Hierdie is opwindend en jy sal die hele prentjie kry sodra ons deur al drie die vlakke gewerk 
het.  
 
 
 
 



1
4	

DIE	VERSKIL	TUSSEN	DIE	BRUID	EN	DIE	LIGGAAM	VAN	DIE	MESSIAS	
 

 

Die voorwerpe in die buitehof: 
 
Die voorwerpe in die Tabernakel leer ons oor ons groei as gelowiges en ook oor hoe ons 
daagliks moet lewe.  Daar was twee voorwerpe in die buite hof. 
 
As jy deur die Deur inkom dan is die eerste voorwerp wat jy in die buithof kry die 
Brandoffer Altaar.  Die altaar simboliseer wat die Messias volbring het deur Sy dood.  Hy 
is die perfekte offer, die Lam wat YHUH self voorsien het. 
 
Die Hebreeuse woord vir altaar is Misbeach en as ons na die Antieke Hebreeuse prentjies 
kyk dan beskryf dit die altaar só: “Die Bloed is die wapen, die beskerming vir die 
familie”. Wow, praat van geestelike oorlogsvoering!  Sy bloed red ons, beskerm ons, maak 
ons vry en gesond! 
 
Die tweede item, tussen die altaar en die Tabernakel, is die brons waskom.  Die waskom 
was gevul met water.  Die priesters het die waskom gebruik om hulself te was voor hulle 
die Tabernakel ingaan. 
 
Water simboliseer ook oordeel en reiniging (Rooi see en die Vloed).  Die waskom 
simboliseer vandag vir ons die doop (Mikvah). 
 
Die Antieke Hebreeuse woord vir waskom kan ook beteken “Om te ondersoek / om diep 
te kyk”. Wow dit is vir my so mooi!  Die doop simboliseer eintlik ‘n proses wat ons 
veronderstel is om daagliks te doen.   Ons moet die Gees vra om daagliks ons harte te 
ondersoek en ons motiewe te toets.  As ons dan belei (was) en terug keer na Hom 
toe dan word jy genees en verander deur Sy genade.  Dit het niks met jou redding te 
doen nie, maar alles met jou heiligmaking (reiniging). 
 
Deur 
Jy word gered deur in die Messias te glo 
 
Altaar 
1. Jy aanvaar Sy bloed/offer (Vergifnes van jou sonde). 
2. Om jou lewe op te offer deur jou eie wil neer te lê 
 
Waskom 
1. Die doop (Mikvah):  Belydenis, reiniging en opstanding in die Messias [1 Pet 3:18-21]. 
2. Ontvang Sy Gees [Hand 2:38] 
 
Johannes 3v5; “Y’husha antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van YHWH nie ingaan nie.  
 
Ons sien deur die Skrif dat daar vereistes is vir ‘n gelowige om by die Tabernakel in te gaan.  
Om gedoop te word is baie belangrik maar die simboliseer ook ‘n leefstyl van belydenis 
(terugkeer). 
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David was ‘n man na Elohim se hart. Hoekom?  Want hy het nooit probeer om sy eie sonde 
te regverdig nie (soos Saul) en hy was altyd vinnig om terug te draai na Elohim en om 
vergifnis te vra. 
 
Party gelowiges bly hulle hele lewe lank in die Paradys en groei niks verder nie.  Hoekom?  
Want hulle leer nie om daagliks hulle lewe neer te lê nie en hulle het ‘n wanbegrip van 
gehoorsaamheid (Liefdes wandel).  Ons sal later meer hieroor gesels. 
 
5.2  Die Afgesonderde Deel 
 
Om by die afgesonderde deel in te gaan, moet jy met die water én met die Gees gedoop 
word.  Wat simboliseer die afgesonderde deel in die Vredesryk? 
 
Openbaring 22v14 “Salig is die wat Sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die 
boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.” 
 
Die Afgesonderde plek = Die stad van Jerusalem 
 
Om die stad in te gaan moet jy sy gebooie aanvaar.  Sy 10 gebooie is deel van Sy 
verbond / Sy huwelikskontrak.  Daar het ‘n groot misleiding ingekom toe ons geleer is 
dat die ‘nuwe’ verbond die ou een vervang het.  Dit word vervangingsteologie genoem en dit 
is gevaarlike en dis verkeerd.  Die regte vertaling is hernude verbond.  Die Vader self maak 
die verskil baie duidelik: 
 
Jeremia 31v33 “Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, 
spreek YHUH: Ek gee my Torah (Wet) in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; 
en Ek sal vir hulle 'n Elohim wees, en hulle sal vir My 'n volk wees.” 
 
Die hele hoofstuk 31 is profeties en verwys na die Vrederyk.  Die proses waar Hy Sy verbond 
op ons harte skryf gaan volmaak word by die bruilofsfees, maar ek glo dat Hy reeds Sy 
verbond op gehoorsaame harte geskryf het, van die begin van tyd af.  Dit is nog altyd Sy 
begeerte [Deuteronomium 10v14-16].  Dit is definitief iets wat reeds gebeur – gelowiges 
draai terug na Hom toe met hulle hele hart en maak ware Teshuvah [Belydenis wat 
gepaard gaan met veranderde optrede.]  Hierdie vers word herhaal in Hebreërs 8v10.  Dit 
gaan oor of jy wil gehoorsaam wees, want dit is op jou hart geskryf, nie omdat jy moet 
gehoorsaam wees sodat jy gered kan word nie. 
 
Die tien gebooie is deel van die Vader se Ketubah, wat die huweliks-/verbondskontrak 
is.  
 
In die ou Hebreeuse kultuur het dit so gewerk:  As ‘n man ‘n vrou vra om met hom te trou, 
dan oorhandig hy aan haar sy Ketubah.   Die bruidegom sal haar dan verlaat om vir hulle ‘n 
woning te gaan voor berei.  In sy afwesigheid sal sy dan die kontrak/Ketubah noukeurig 
bestudeer so dat sy hom (bruidegom) beter kan leer ken (sy voorkeure en afkeure). 
 
Op dieselfde manier moet die Bruid die huweliks-/verbondskontrak vd Messias 
aanvaar en in haar hart vir Hom ‘Ja’ sê. 
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Ek wil ‘n stuk uit Sarah Jubilee se boek, Shama, aanhaal, ek haal dit in die Engels aan 
soos dit oorspronklik geskryf is:  
 

“You no longer have to strive to please Me, neither do you have to make animal sacrifices.  
However, just as the position of the law has changed and became Spirit, being 
engraved on your heart and no longer in your hands, in the same way you no longer 
have to make animal sacrifices for the atonement of your sin but in obedience you will 
be a living sacrifice.” 
 
“Everything has changed from an outward work of justification to an inward 
process of sanctification.  The altar of My priesthood is a heart of flesh and not of 
stone in which I have placed My love law that is consecrated through a lifestyle of 
holiness and abiding in Me through our love relationship.” 
 
I want to urge each and every one of you to order the book Shama written by Sarah 
Jubilee.   She was called by God when she was only 16 years old to write a book for the 
preparation of the Bride.  The wisdom and beauty of that book is far above that of a 16-
year-old girl!  You can visit their website at: http://www.bridalharvest.com/ 

 
 

Genade en Gehoorsaamheid: 
 

Onthou dat die ingang van die buitehof 4 pilare het, en dat die getal 4 in die Skrif 
verwys na die Messias. 
So om die binnehof in te gaan moet jy deur die Messias ingaan, Hy is die enigste 
weg. 
 
Die ingang van die Tabernakel [Tent] het 5 pilare gehad. 
 
Die syfer 5 simboliseer Genade en Gehoorsaamheid in die Skrif.   Die getal 5 kom nogals 
baie voor in die Tabernakel se afmetings en instruksies. 
 
Om by die Tabernakel in te gaan moet jy die konsep van genade verstaan. 
 
Ons is geleer dat genade beteken onverdiende guns.  Dit is waar maar dit is net ‘n klein 
gedeelte van ‘n groter betekenis.  Ek wil graag met julle deel wat Abba aan my geopenbaar 
het en ek voeg ook ‘n paar belangrike punte by uit Dr. MK Strydom se boek, Healing begins 
with the sanctification of the heart. 
 
Baie gelowiges glo dat dit nie nodig is om belydenis van hul sondes te doen nie en om in 
gehoorsaamheid te wandel nie want dit is teenstrydig met Elohim se genade.   
Dis nie waar nie. 
 
In die boek van Openbaring waarsku die Messias 5 uit die 7 gemeentes om terug te draai 
en hulle sondes te belei sodat hulle Sy oordeel kan vryspring!   Ons is deel van dieselfde 
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kerk-era, so kom ons slaan ag op Sy Woorde in Openbaring 3v19;  “Almal wat Ek 
liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.” 
 
Genade beteken NIE dat jy kan aanhou om in sonde te leef  nadat jy gered is nie.  
Paulus stel dit baie duidelik in Romeine 6v15 “Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie 
onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie!” 
 
As ons kyk na die oorspronklike betekenis van die woord Genade dan is net ‘n klein deel van 
die definisie Onverdiende guns. 
 
Die antieke Hebreeuse woord vir Genade is Gen en sy abstrakte betekenis is Pragtig! 
 
Genade verwys na die reinigings proses van die Bruid, dit wys na die pragtige 
Bruid. 
 
Genade is Abba wat ons Sy weë, beginsels en denkwyses leer. 
 
Verdien ons dit en kan ons verander uit ons eie krag?  Nee! Dit is die onverdiende guns 
gedeelte. 
Barmhartigheid (Mercy) is ‘n maatstaf van tyd wat Vader vir ons gee om uit te vind wat 
Hy sê of bedoel en om dit toe te pas op ons lewens. 
So Genade (Mercy and Grace) beteken nie ons is vry om te volhard in sonde nie.  Genade is 
nie net ‘n bedekking vir ons sonde nie maar ‘n roep om afgesonderd te lewe deur 
Sy Gees. 
 
Genade is Sy opregte liefde wat ons lei na bekering en ons toerus om YHUH se Woord 
op ons lewens toe te pas. 
 
In Jakobus 4v6 sê dit “Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: Elohim weerstaan die 
hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.” 
 
Genade word aan die nederiges gegee - Hy noem dit weer in 1 Petrus 5v5 “…want YHUH 
weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.” 
 
As genade net onverdiende guns was, moet dit nie aan die hoogmoediges ook 
gegee word nie?  Hoeveel van julle ken hoogmoedige gelowiges? Dit is definitief nie net ‘n 
sonde van die wêreld nie. 
 
In 2 Kronieke 7v14 sê dit “en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle 
verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, 
dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” 
 
Genade word gegee aan diegene wat hulleself verootmoedig voor die Vader en 
ware berou wys. 
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Genade is onverdiende guns, maar dit is ook die bemagtigende teenwoordigheid van 
Elohim wat jou in staat stel om te wees wie Hy jou geskape het om te wees en om 
te doen wat Hy jou geroep het om te doen. 
*From Healing begins with the Sanctification of the heart, by Dr. MK Strydom  

 
2 Korinthiërs 12v9 sê  “En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my 
krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die 
krag van Y’husha in my kan woon.” 
 
Genade is die krag van die Vader wat ons help om ons swakhede te oorkom deur 
Sy gees. 
 
Ek wil terug gaan na die antieke Hebreeuse woordjie vir Genade. 
Die woordjie is Gen en dit word gespel met twee letters, ‘n Chet en ‘n Nun. 
Elke letter in die hebreeuse taal het ook ‘n numeriese waarde en ‘n betekenis daaraan 
gekoppel.  As ons na die waardes kyk van die woordjie Gen dan vertel dit ‘n baie 
interessante storie. 
 
Die letter Chet se waarde = 8 en beteken hernuwing/nuwe begin. 
Die letter Nun se numeriese waarde = 14. 
Die getal 7 staan vir die plan van die Vader vir die mensdom asook om geestelik perfek 
te wees. 
14 = 2 x7 dus verwys die letter Nun na ‘n dubbel porsie van geestelike perfeksie. 
 
Die totale numeriese waarde van die Woordjie Gen = 4, wat na die Messias verwys. 
 
So as ons kyk na die boodskap wat die syfers sê dit: 
 
Verander jou gedagtes deur hernuwing en belydenis sodat jy geestelik perfek kan word 
soos die Messias. 
 

Die Priesters in die Afgesonderde Plek: 
 
Die Afgesonderde plek is waar die priesters diens gedoen het. 
Priesters moet ‘n afgesonderde lewe lei wat bestaan het uit gebed, intersessie en 
aanbidding. 
 
Slegs mans van die stam van Levi kon priesters word.  Ons lees in Genesis 29v34 dat Lea 
sê “…Nou eindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom drie seuns gebaar 
het. Daarom het sy hom Levi genoem.” 
 
Die antieke Hebreeuse woord vir geheg is ook die stamwoord van Levi en kan beteken om 
aan te heg, in te bly en kleef. 
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Die die priester stelsel is daar gesit sodat die die volk (bruid) aan haar man geheg kon bly.  
Dit was Abba se hart.  Sonde het haar heeltyd van Hom af verwyder, maar deur die 
priesterskap is daar versoening gedoen.  
 
Dieselfde roeping is op die Priesterlike Bruid, ons moet versoening doen vir Sy volk.  
Sy is die een waat haar by Hom aan heg, in Hom bly en aan Hom kleef. 
 
Om deel te word van die priesterlike bruid moet jy eers kies om jouself aan die Vader te 
heg deur Sy huweliks verbond/ Ketuvah te aanvaar. 
 
Die Hebreeuse woord vir Priester is Kohen.  Die stam van die woord beteken ‘Wanneer ‘n 
saad oopmaak’ -  Wanneer ‘n saad oopmaak begin die wortels die basis van die plant vorm 
deur in die grond in af te groei.  ‘n Groot boom kan nie staan as hy nie ‘n sterk wortel 
sisteem het nie.  ‘n Saad moet eers in die grond val en sterf voordat dit nuwe lewe kan 
voortbring. 
As jy na die antieke Hebreeuse prentjies van die woord Kohen kyk dan sê dit; “Deur jou wil 
neer te lê sal die openbaring voort gaan.”  Die sleutel om Hom beter te leer ken is om jou 
lewe neer te lê, want hoe minder daar van jou is, hoe meer is daar van Hom! 
 
Die woord Kohen beteken ook om te versier … soos ‘n goeie bruid haarself versier vir haar 
bruidegom… ‘n slegte bruid versuur haar!  
 
Ek wil ‘n bladsy deel uit Sarah Jubilee se boek, Sh’ma.  Onthou dat Sh’ma beteken om te 
hoor, te aanvaar, lief te hê en te doen. 
 
Ek gee die Skrif gedeelte in Afrikaans, maar los die deel uit die boek in Engels soos sy dit 
geskryf het. 
 

Maliachi 2v1-4; “En nou, priesters, tot julle kom hierdie gebod.  As julle nie gehoor 
[Sh’ma] gee nie, en as julle dit nie ter harte neem [aanvaar] om my Naam eer te 
bewys nie, sê YHUH van die leërskare, dan sal Ek die vloek onder julle stuur en julle 
seëninge in 'n vloek verander; ja, Ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte 
neem nie.  Kyk, Ek sal julle nakomelingskap bedreig, [saad – graan wat ‘n oes sal 
voorkom] en Ek sal mis op julle gesigte strooi, die mis van julle feeste; en hulle sal julle 
na die mishoop dra.  En julle sal gewaar, herken en verstaan dat Ek julle [priesters] 
hierdie gebod [nuwe] gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sê YHUH 
van die leërskare.”_ 
 
““Through Moses I gave the letter of My law, he was a son of the Levites, from the 
priestly tribe.  I gave My law through Moses because the letter of My law was to keep My 
people in My covenant.  I became the High Priest and through Me the letter of the law was 
fulfilled but you still have to abide in My Priesthood and I have introduced to you 
the principle of abiding through repentance.  Now I want to teach you about the 
principle of purification because the duty of the Levites was to help the sons of Aaron 
in the service of My house in the purifying of all set-apart things. 
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For it is written; ‘He is like a refiner’s fire and like launders soap.  He will sit as a refiner 
and a purifier of silver; He will purify the sons of Levi and purge them as gold and 
silver that they may offer to Him an offering of righteousness.” 
 
‘I will purify you as you abide in My Priesthood.  This is the key of Levi who is one of the 
12 tribes of Israel, and purification is the key of Levi.’”_ 
 
As jy haar boek het, die stukkie is op bl. 180. 

 
Om deel te word van die priesterlike bruid moet jy in Sy verbond bly, jy moet jou wil 
neerlê, en jy moet Hom toelaat om jou te suiwer soos silver. 
 

In die afgesonderde deel is daar drie items: 
 
1. Daar was die Menorah of kandelaar wat sewe arms gehad het.  Die Menorah is 
simbolies van die Afgesonderde Gees van die Vader en die sewe arms verteenwoordig die 
sewe ‘karakter eienskappe’ van Sy Gees soos dit beskryf word in Jesaja 11v1-2. [Ons sal 
dit in detail bespreek.]  Die Menorah wys dat ons as die priesterlike bruid moet wandel in die 
Gees en in waarheid. 
 
2. Dan was daar die tafel met die Toonbrode op.  Die brood simboliseer die Woord van 
die Vader waarop ons moet lewe en daagliks van eet!  Lukas 4v4; “Maar Y’husha 
antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, 
maar van elke woord van Elohim.” 
 
3. Dan was daar ook die Wierook Altaar wat gestaan het voor die sluier wat die 
Afgesonderde plek geskei het van die Mees Afgesonderde plek. Die Wierook altaar 
simboliseer aanbidding en gebed.  Psalms 141v2; “Laat my gebed soos reukwerk voor 
u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer.” 
 
Suiwering gebeur wanneer jy daagliks in jou lewe bid, Skrif inneem en leer om in die Gees 
te wandel.  Die belangrikste ding is erkening van jou eie sonde, belydenis en ‘n 
omkeer in optrede. Lees ook die leering van David, “13 goed wat met jou gebeur as jy 
Skrif bid.”  Dit sal julle insig gee en julle sal beter verstaan hoe mens was met die water van 
die Woord. 
 

5.3  Die Mees Afgesonderde Deel: 
 
Nou is ons by die laaste deel van die Tabernakel wat die Mees Afgesongesonderde Plek is. 
 
Galasiërse 5v16-21 “Maar ek sê: ‘Wandel deur die Gees,’ dan sal julle nooit die 
begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die 
Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil 
nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die Torah [oordeel 
daarvan] nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, 
ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, 
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tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek 
julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van 
Elohim nie sal beërwe nie.” 
 
1 Korinthieërs 6v9 “Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van Elohim nie 
sal beërwe nie?” 
 
Dit sê nie ‘die wat nie gered is nie’ maar dat die onregverdiges nie die Koningkryk sal 
beërwe nie.  Onregverdiges is die wat nog in die vlees wandel (werke van die vlees). 
 
Baie gelowiges lewe nog in onregverdigheid.  Dit gaan nie net oor ons dade nie maar ook 
oor die motiverings van ons harte en die feit dat baie van ons nog liefdeloos is teenoor 
mekaar. 
 
So ons het eers na die gelowiges gekyk wat nie die Koningkryk gaan sien nie, dan kry ons 
die gelowiges wat nie die Koningkryk sal kan ingaan nie, en laastens is daar gelowiges wat 
nie die Koningkryk sal beërwe nie. 
 
Ons moet ons vlees oorwin deur Sy Gees en Sy genade. Om ‘n regverdige te wees beteken 
om reg in jou verhouding te staan met Elohim. 
 
Romeine 6v18+22 “en, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die 
geregtigheid.” “Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het 
aan Elohim, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe.” 
 
Mense is baie deurmekaar en worstel met sonde en skuld gevoelens.  Dit is omdat ons 
gefaal het om te leer oor heiligmaking.  Dit is omdat ons teen gehoorsaamheid preek. 
 
Om nie onder die wet te wees nie beteken nie dat die wet nie meer geld nie, dit beteken 
dat ons nie meer onder die juk van die wet is nie en dat as jy in die Gees wandel en jy 
sonde oorwin deur Sy genade dat die wet geen krag oor jou sal hê nie maw Dit geen 
aanklag teen jou kan bring nie WANT JY HET PERFEK GEWORD. 
 
Maar nie deur gehoorsaamheid in die vlees nie, maar deur gehoorsaamheid uit liefde uit 
deur Sy Gees. 
 

Profete, Priesters en Konings: 
 
Spreuke 25v2 “Dit is die eer van Elohim om 'n saak te verberg, maar die eer van konings 
om 'n saak na te speur.” 
 
Wie beërwe ‘n koningkryk by ‘n koning?  Die koning se seuns en dogters!  Hulle word 
Konings en Koninginne. 
 
As jy in Hom bly en Hom soek in Sy Woord dan sal Hy Homself aan jou openbaar en jou 
verander na Sy beeld, soos dit Sy plan was van die begin af. 
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Die Bruid het baie name:  Oorblyfsel, Oorwinnaars, Koningin, Geliefde.. 
In Openbaring 2 praat Hy met die 7 gemeentes (wat almal gelowiges is) en sê Wees 
getrou tot die dood toe en jy sal die kroon van die lewe ontvang. 
 
Ja daar gaan ‘n tyd kom waar sommige gaan moet kies om fisies vir hulle geloof te sterf 
maar ek sê vir julle dat jy die keuse het om vandag te sterf, elke dag moet jy in jou 
vlees sterf. 
 
Ek kan myself nie eers indink hoe erg dit moet wees om gemartel te word vir jou geloof nie, 
om te moet sterf.  Om deur pyn en lyding te moet gaan nie… 
 
Maar ek kan wel sê om te kies om daagliks jou lewe neer te lê en om die slegste deel van 
jou oop te maak vir Hom en Hom toe te laat om jou te verander, is baie moeilik.  Deur Sy 
genade word ons verander en genees, dit is maklik maar om die seer, die verwerping, die 
onvergewingsgesindheid, die teleurstelling en al die slegte dinge in jou lewe gebeur het in 
die gesig te staar, dit is moeilik. 
 
En soms gaan jy moet kies om ook die goeie neer te lê, die lekker in jou lewe wat jê wil he, 
sodat Hy vir jou iets beters kan gee en Sy wil vir jou kan openbaar. 
 
Openbaring 2v26 sê “En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal 
Ek mag oor die nasies gee,” 
 
Ons as Bruid gaan saam met die Messias regeer tydens die Vredesryk! 
 
Wanneer jy ‘n gelowige word en ‘n volgeling van die Messias dan word jy ingeënt in die 
olyfboom wat Israel is [Nie deur bloed maar deur Gees].  
 
Israel het uit Egipte gekom, vir 40 jaar in die woestyn gedwaal, die koningkryk (land) 
gesien, die koningkryk ingegaan, maar hulle moes nogsteeds hulle vyande oorwin vóór 
hulle die koningkryk kon beërwe. 
Beërwe beteken om jou volle porsie te ontvang!  Dit wat aan jou behoort, dit waarvoor jy 
geskape is.  Om te ontvang alles wat joune is deur genade, dit sluit genesing in, om sonde 
te oorwin en om vryheid te kry van armmoede en die kettings van die vyand. 
 
Weet jy wat Israel beteken? 
 
Genesis 32v28 “Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy 
het geworstel met Elohim en met die mense en het oorwin.” 
 
Die ware Yisrael is die wat worstel met Elohim [jou swakhede, joou problem en vrae na 
Hom toe vat] todat jy oorwinning behaal! 
 
Én as ons kyk na die naam Yisra-el, dan bestaan dit uit twee dele.   
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Die laaste deel is Ěl wat beteken God/Almagtige Een.   
 
Die eerste deel is verwant ‘n naamwoord, Sar, wat beteken leier/hoof. 
Die vroulike vorm vd woord is  Sara, wat beteken om te verwys na ‘n prinses of ‘n edele 
dame!   
En die werkwoord wat afgelei word, sarar, beteken om te regeer as ‘n prins of prinses! 
 
Yisrael verwys na die edele prins/prinses van Elohim! 
Mense, Abba het al van die Bruid gepraat in Genesis.  Sy is die een wat met Hom worstel en 
stoei, daagliks, tot sy haar vlees oorwin! 
 
Die Messias verwys na die wat oorwin 8 keer in Openbaring! 
Die wat oorwin sal: 
- Eet vd Boom vd Lewe [Open 2:7] 
- Sal nie deel hê in die tweede dood nie [Open 2:11] 
- Sal van die versteekte Manna kry om te eet… 
- En sal ‘n wit klippie ontvang met ‘n nuwe naam op [Open 2:17] 
- Sal gesag oor die nasies kry [Open 2:26] 
- Sal wit klere ontvang en hulle name sal nie uit die boek vd Lewe gevee word nie.  Die 
 Messias sal hulle bely voor die Vader en Sy boodskappers. [Open 3:5] 
- Sal ‘n ondersteunende pilaar wees in die huis van Elohim wat jy nooit sal verlaat nie, en 
 Hy sal die Naam vd Vader, van Sy stad én Sy Naam op jou skryf. [Open 3:21]  
- Sal hulle *saam Hom op Sy troon laat sit* [Open 3:21] 
- Sal alles beërwe en ‘n seun/dogter wees van Elohim [Open 21:7] 
 
Onthou julle in een vd eerste lesse het ons gepraat oor die Hebreeuse woord vir Bruid, 
Kallah en dat dit beteken “Die kruik (vessel) wat die Gees en die Messias moet hou is 
volledig.  Sy is reg om gebruik te word want sy het haar eie wil neergelê.” 
 
As ons kyk na die Antieke Hebreeuse woord vir oorwin, soos gebruik in Genesis, dan 
beteken dit: 
 
- Instaat – Iemand wat heel/instaat is om ‘n seker taak te verrig EN 
- Kruik – ‘n houer om water in te hou. 

 
Die Bruid is gelowiges wat worstel met Elohim todat hulle heel en instaat is om die 
Lewende water te hou, sodat sy saam met haar Man kan regeer, Y’husha die 
Messias! 
 
As jy nogsteeds nie die prentjie sien nie, herhaal ek dit vir jou, dit het niks te doen met 
jou redding nie, maar alles met jou wandel in geregtigheid,  jou reiniging as Bruid. 
 
 
 
Wanneer die Messias vir ons sê om onsself te Ontken, dan praat Hy van ons sielsmens.  Hy 
vra dat ons die volgende sal neerlê: 
- Ons emosies 
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- Ons wil 
- Ons gedagtes 
 
En dat ons Sy wil, emosies en die manier hoe Hy dink* sal *eien. 
 
Openenbaring 12v11 “En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die 
woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.” 
 
Die Griekse woord wat hier gebruik word vir lewe is Psoo-/kay of Psyche - dit praat van ons 
siel lewe!. 
 
Ek het altyd gedink die pad is nou en die poorte is nou, in daardie volgerde, maar dit is 
anders om!  Ons moet eerste deur die nou poort (Deur/Messias) gaan en dan moet jy die 
reguit, moeilike pad loop wat lei na Afsondering. 
 
Mattheus 7v14 “Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is 
min wat dit vind.” 
 
Hierdie is ‘n waarheid wat min gepreek word omdat as satan nie jou redding kan steel 
nie, gaan hy jou kroon probreer steel! 
 
Ons Bruidegom weet dit, dis hoekom Hy ons waarsku in 
Openbaring 3v11 “Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan 
neem nie.” 
 
Die vyand wil jou kroon kom steel omdat hy jaloers is, omdat hy eens op ‘n tyd die ‘perfekte’ 
skepsel was van Elohim. [Esegiel] 
 
2 Timotheüs 4v5-8  “Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van 'n 
evangelis; vervul jou bediening. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd 
van my heengaan is naby.  Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop 
voleindig; ek het die geloof behou.  Verder is vir my weggelê die kroon van die 
geregtigheid wat Elohim, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen 
nie, maar ook aan almal wat Sy verskyning liefgehad het.”                       
 
Wie hou die mééste van die verskyning van die Bruidegom?  Die Bruid!  Glo my, die wat nie 
gereed is vir Sy koms nie, gaan nie van Sy verskyning hou nie. 
 
Gaan mediteer op jou eie tyd oor die hele Psalm 45.  Die Psalm handel oor die Messias en 
in vers 10 sê dit: [Sommige Engelse vertalings verse 9] 
 Dogters van konings is onder u staatsdogters; die koningin staan aan U regterhand in 
goud van Ofir.” 
 
 
Die Mees Afgesonderde Plek  van die Tabernakel gaan die Troonkamer wees van die 
Messias gedurende die Vredesryk. 
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Die Ark van die Getuienis:  
 
Die Ark van die Getuienis was in die Mees Afgesonderde Plek.  Die Ark was ook gesien as 
die ‘Troon van YHUH.’  Die bokant/deksel vd Ark is genoem die Versoendeksel.  Die 
Hebreeuse woord daarvoor is die Kapporeth, wat beteken om te bedek/versoen/deksel. 
Die deksel was bedek met die vlerke van twee Gerubs [sien foto].  Bloed is op die feesdag, 
Dag van Versoening [Yom Kippur], op die deksel besprinkel en verwys na die Bloed vd Lam 
wat versoening maak tussen ons en YHUH.  Dis op die versoendeksel, in ‘n ‘wolk’, waar 
YHUH aan die hoë priester verskyn het, waar Hy hom ontmoet en met hom gepraat het.  [Ex 
25:21. Lev 16:2]. 
 
Die Tabernakel was gebou om die Ark te huisves, en die rede vir dit alles was omdat Hy ‘n 
begeerte gehad het om tussen Sy volk te woon. 
Die derde deel vd Tabernakel is die Mees afgesonderde deel, want dit is waar YHUH se 
teenwoordigheid tenvolle heers.  Dit is die diepste plek van intimiteit wat jy met Hom kan 
beryk.  By die Ark is waar Hy Homself aan jou sal openbaar, waar Hy jou wil ontmoet.  Die 
stamwoord van Getuienis [Ark vd Getuienis] beteken Om die Deur te sien!!  Die volle 
woord beteken Die Ark, is waar jy Hom kan sien, en die verbond met Hom kan 
vasmaak.  Die Bruid is die een wat haar permanente woonplek in Hom maak, en Hy in haar. 
 
 
Die Ark het drie items bevat,  en ‘n vierde (Torah) is aan die Ark se kant vasgemaak. Drie 
verwys na verbond en jy kan nie in die Mees Afgesonderde deel ingaan, as jy nie in ‘n 
verbond is met YHUH nie. 
 
Al drie die items wat in die Ark was, het ook ‘n eindtyd vervulling: 
* Yosef Ben Avraham, Treasured Inheritance Ministry 

 
1.  Manna - Manna beteken Watse saad is dit?  Ek glo dit is die Saad vd Lewe.  In 
Openbaring 2v17 sê dit “Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 
Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom 
gee 'n wit keursteen, en op dié steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe 
hy wat dit ontvang.” 
2.  Staf van Aaron wat gebot het - [Num 17] -  Daar is soveel diepte in die hoofstuk.  Die 
staf van Aaron verwys na twee dinge.  Eerstens verwys dit na die feit dat die 
teenwoordigheid van YHUH lewe voortbring uit dit wat dood is!  Dit is simbolies van 
die eerste vrugte en verwys na die opstanding van die regverdiges.  Dit verwys ook 
na die Priesterlike Bruid wat eerste sal vrug dra. Tweedens verwys dit dat Aaron 
(Priesters/Priesterlike Bruid) gekies word deur Elohim om oor die volk/nasies te regeer. 
[Aaron se staf is gekies uit die 12 stamme en die enigste een wat begin bot het.] 
3. 10 Gebooie - Die Gebooie is deel van Sy Ketuvah [Huwelikskontrak.]  Jeremiah 31v31 
-  Die hele hoofstuk is profeties, maar ek glo dat die spesifieke vers na iets verwys wat reeds 
besig is om te gebeur [reiniging] en wat voltooi sal word by die Bruilofsfees vd Lam.  
Hy sal dan permanent Sy gebooie, Sy verbond op ons harte skryf. 
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Die simboliek vd Tabernakel en die Ark gaan in twee rigtings – Sy behoefte om in ons te 
woon en ons behoefte om Hom ons woning te maak. [PS91]. 
 
Die Ark was gemaak van hout en verteenwoordig die nietigheid van die mens.  Al is 
ons onbelangrik kies Hy steeds om in ons te kom woon.  Hy wil op die troon van jou hart sit 
en in jou lewe regeer.  Die liggaam vd Messias is die lewende Tabernakel waarin Hy wil kom 
woon. 
 
Die Tabernakel, of Mishkan kan ook beteken plek van rus en word soms in gedigte gebruik 
om na ‘n graf te verwys. [Jesaja 22v26]  Arohn (Ark) beteken boks of kis [coffin].  Ons 
gaan die Tabernakel in om te sterf, om onsself totaal en al neer te lê.  Hy kan ons net lewe 
gee ná dood. [Johannes 12:23]. 
 
 

6.  Ter afsluiting: 
 
Belangrike punte om te onthou: 
 

• Ons is geskape om die Bruid van die Koning te word!  Hy het nie net gesterf sodat jou 

sondes vergewe kan word nie, maar sodat jy sonde kan oorwin! 

• Dit gaan nie oor jou redding nie, maar oor jou afsondering en heiligmaking. 

• Die fokus het geskuif van ‘n buite werk van regverdiging na ‘n innerlike werk van 

suiwering. 

• Sy Woord (Torah) is nie meer in ons hande nie (wat ons doen) maar dit is nou op ons 

harte geskryf en begin by wat jy dink!  Hy help ons deur genade en Sy Gees om in 

gehoorsaamheid te wandel. 

• Vrugte van Regverdigheid kan net voort gebring word deur in die Druiwestok te bly en 

deur tyd in Sy teenwoordigheid te spandeer. 

 
Nou dat jy verstaan wat die verskil is tussen die Bruid en die Liggaam, sit jy sekerlik met 
baie vrae, soos hoe suiwer ek myself? 
 
In die volgende Tema gaan ons kyk na hoe jy jouself kan suiwer deur die was met die Water 
van die Woord.  Ons gaan ‘n paar beginsels van Dr.  M.K. Strydom bespreek asook David 
Lewis’s 13 Goed wat met jou gebeur as jy Woord bid. 
 
Ek wil eindig met ‘n bladsy uit Sarah Jubilee se boek, Shama. 
 
Ek sit dit in Engels op, soos dit geskryf is.   
 

 The exodus Shabbat week 26, pg 203. 
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 True worshipper... 
 
 Hosea 3:5 Afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God, 
 [inquiring of  and requiring Him] and [from the line of] David, their King [of kings]; and they 
 shall come in [anxious] fear to the Lord and to His goodness and His good things in the 
 latter days. 

 
I had a dream where I saw David with a harp and I heard the words: ‘David was a true 
worshipper.’  I woke up and Yeshua continued speaking: ‘These are the days that the people need 
to return to Me because of their reverence and fear of My holiness, fear of who I AM.   
David is a type of My Kingdom ruler and David was also a true worshipper.  I need My people to 
return to my ancient Kingdom paths so they can abide under my Kingdom rule because when you 
walk in obedience and humility, you truly play the strings of my heart.  David’s Psalms were also 
birthed in his desert seasons. 
You cannot worship Me in Spirit and in truth if you are not a worshipper and you are not a 
worshipper through singing along with worship music, or in your church or place of gathering, 
throwing your arms in the air, eyes closed... that does not make you a worshipper.  Being a 
worshipper is a heart thing.  You are a worshipper when your inner man and your outward 
lifestyle are holy and humble and in tune with My heartbeat through walking according to 
My Kingdom principles and embracing the purification of My Priesthood.  You become a 
worshipper through entering into My presence and gazing upon My holiness which 
creates a reverence and fear in your heart because of who I AM.  It is like a fire that lets 
your heart light up in passion and you become overwhelmed by My beauty only desiring to walk 
after what is good, acceptable and perfect according to My heart’s desire.  You are not a true 
worshipper through any expression of words that are sweetened because you sing it, because the 
song feels good and the expression seems noble and spiritual.  A true worshipper does not 
worship with words, the true worshippers’ worship is a covenant lifestyle of a pure, 
humble, first love heart that abides in My Kingdom order.  This is what My heart desires, 
the worship of the inner man that is in tune with My heartbeat, it is worship where no one needs 
to see you or hear you.  True worship can even be a thought that we share, a desire that is yours 
and Mine... It doesn’t have to be poetry, a song with a chorus, you don’t have to sing it, you 
don’t have to shout it, you don’t have to cry it, you don’t even have to utter it, YOU need to be 
IT.  
You need to be your worship; you need to live a worshipper’s life because then you will abide in 
the rhythm of My heartbeat out of which music originates.  Don’t sing along to another tune other 
than living according to My heartbeat, do not even sing along to the tune of religion that can 
seem so spiritual because it is not My heartbeat and the tune is not from My Spirit.  You need 
harmony, therefore tune in your lifestyle to coincide with My heart so that you can abide in the 
harmony of My heartbeat.  I will take you into the desert and there I will turn you into a true 
worshipper in Spirit and in truth.  In the desert, worship is turned into a lifestyle, the 
lifestyle of someone who is desperate for My presence which satisfies like grapes in the 
desert.  A worshipper is holy, humble, passionate, in love and on fire because they see 
and stand in awe of My beauty even in the heat of the refining fire.  Don’t just worship 
but let your lifestyle be that of a worshipper.’ 
 

Kom ons begin Sy gesig te soek, en nie Sy hand nie.  Kom ons skeur ons harte en nie ons 
kleed nie...  Laat ons agter Hom aanhardloop met alle swat ons het en wat ons is... Kom 
ons suiwer onsself, maak onsself nederig, wees passievol, met vuur wat binne ons 
brand...kom ons word weer verlief. 
 



2
8	

DIE	VERSKIL	TUSSEN	DIE	BRUID	EN	DIE	LIGGAAM	VAN	DIE	MESSIAS	
 

 

Shalom 
Stef 
 
David se oorspronklike video:  https://youtu.be/33a-sJTCAxg 
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