Die rede vir 'n

Nuwe Verbond

Sh’ma Yisra’el:

hwhy eloheinu, hwhy egad
dja hwhy Wnyhla hwhy lar`y [m`

dj hyrm anhla hyrm lar`y [m`

dx hyrm 0nhl0 hyrm l0r4y 9m4
Sh’ma, Yisra'el: MarYah
elahana, MarYah gad

Hoor, luister en doen,
Yisra'el: Meester Yah is ons
God, Meester Yah is een.

Brown-Driver-Briggs
- Original: חדׁש
- Transliteration: Chadash
- Phonetic: khaw-dawsh'
- Definition:
1. new, new thing, fresh
Michelson
H2319  חָ דָ ׁשchadash (khaw-dawsh') adj.
1. new

Vir ‘n volledige begrip van die
betekenis, kyk ons na die maan. Die
maan bly dieselfde, maar die
sigbaarheid is nuut. Jy sien nie die
vorige maan nie, dit is ‘n nuwe
maan, nie ‘n hernude maan nie.

Met die voordeel van die Aramees, wat in die
Tanakh en NV gebruik word is dit duideliker.
Lamsa - 6 Who has made us worthy to be
ministers of the new covenant; not of the letter,
but the Spirit: for the letter of the law punishes
with death, but the Spirit gives life
(new) atdj - in Aramees wat hier gebruik word
beteken nuut.
In die Aramees sien ons dat Vader dit spesifiek
gemaak het en daar is nie twyfel nie.

Daar is verskillende woorde vir nuut - hernu
ens wat ek vir u gaan aandui.
Hierdie is die Siriese skrif reguit uit die
woordeboek.
renew
new

anew
newness
renewal
new wine
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new
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Oral in die Skrif waar dit van die Nuwe
verbond praat word spesifiek die
woord “Nuut” gebruik.

Lamsa: Yir 31:31 Behold, the days are coming,
says the LORD, when I will make a new
covenant with the house of Israel and with the
house of Judah;
Israel Auth Version Yir 31:31 Behold, the days
come, saith YY , that I will make a new covenant
with the house of Yisrael, and with the house of
Yhudah:

Die probleem ontstaan vanuit die stelling dat Vader se
verbond ewig is en nie kan wegval nie.
Yisra’el het egter die verbond verbreek en Vader het die
verbreking bevestig.
Yes 33:8 Die hoofpaaie is verlate, die reisigers het
opgehou. Hy het die verbond verbreek, die stede verag,
Hy neem die mens nie in ag nie.
9 Die land treur en kwyn weg; L’vanon staan beskaamd en
verwelk; Sharon is soos ‘n woestynvlakte, Bashan en
Karmel het hul blare verloor.
10 “Nou sal Ek opstaan,” sê hwhy, “nou sal Ek verhoog
word, nou sal Ek opgelig word.
11 Julle het bevrug geraak van strooi, julle sal geboorte gee
aan stoppels; My asem sal julle verteer soos ‘n vuur.

Hos 10:1-4 1 Yisra’el is ‘n weelderige wynstok; hy
produseer vrugte vir homself. Hoe meer vrug hy
gedra het, hoe meer altare het hy gebou; hoe ryker
sy lande, hoe beter het hy die pilare gemaak.
2 Hulle verstand wil en emosie is vertroueloos; nou
moet hulle hul skuld dra; hwhy sal hulle altare
afbreek en hulle pilare vernietig.
3 Nou sal hulle sekerlik sê: “Ons het geen koning nie,
want ons het nie respekvolle vrees vir hwhy nie. Die
koning, wat kan hy vir ons doen?”
4 Hulle praat woorde wat aan vals altare behoort;
hulle het die verbond verbreek en die prys betaal.
Hulle is soos vore in ‘n droë land.

Hierdie feit word op baie plekke bevestig. Wettiglik kan die
verbond nie sommer net weer opgetel en daarmee
aangegaan word nie. Dit is verbreek, “null and void,”
bestaan nie meer nie. ‘n Nuwe getekende verbond is
nodig.
MAAR
Deur Vader se onverdiende guns en as gevolg van Sy
belofte dat dit ewig is, skryf Hy die verbond soos dit was
– dit is onverdiende guns.
Ek sal jou God wees – jy moet vir My ‘n volk wees.
= Ek stel die reëls en standaarde – jy moet hulle
gehoorsaam.
Die Nuwe Verbond = Ek is jou God – jy is My volk.

Kan die Skepper-God teen
Sy eie standaarde en wette
optree en dus sondig?
Verwerplike gedagte!!
Onmoontlik.

Yir 3:1 Hy sê: “As ‘n man sy vrou skei en sy
gaan van hom af weg en behoort aan ‘n
ander man en hy gaan na haar toe terug, let
op, die land sal besoedel wees. Jy het egter
egbreuk gepleeg met baie heersers; draai terug
na My toe,” verklaar hwhy!
8 Sy het al Yisra’el se boosheid gesien en omdat
Yisra’el se inwoners hoerery gepleeg het, het
Ek haar weggestuur en aan haar ‘n skeibrief
gegee; tog het haar perverse suster, Y’hudah,
nie gevrees nie, maar het gegaan en ook hoereer.

Deut 24: 1 Wanneer ‘n man ‘n vrou vat en met haar trou en dit
gebeur dat sy geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks
aan haar gevind het en hy skryf vir haar ‘n skeibrief, dit in haar
hand gee, haar uit sy huis wegstuur,
2 sy sy huis verlaat en weggaan en ‘n ander s’n word
3 en as dié laaste man teen haar draai en vir haar ‘n skeibrief skryf en
dit in haar hand gee en haar uit sy huis uit wegstuur, of as dié
laaste man sterf wat haar vir hom as vrou gevat het,
4 dan word die eerste man wat haar weggestuur het, nie toegelaat om
haar weer te vat om sy vrou te wees nie, aangesien sy onrein
geword het, want dit is verwerplik voor hwhy en jy mag nie sonde
bring op die land wat hwhy, jou God, jou as erfenis gee nie.
Deut 28:14 en nie regs of links afdraai van enige van die woorde wat
ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te gaan, om
hulle te dien nie. Spr 10:30

Rom 7:1 Asof julle nie weet nie, my broers, want ek praat met díé
wat die geskrewe wet verstaan, dat die geskrewe wet outoriteit
het oor die mens so lank as wat hy lewe;
2 net soos die getroude vrou in die geskrewe wet aan haar meester
gebonde bly solank hy leef, maar as die man dood is, is sy deur
die geskrewe wet losgemaak van haar man.
3 As sy weggaan vir ‘n ander man terwyl haar meester leef, sal sy vir
hom ‘n egbreekster wees, maar as haar meester sou sterf, is sy vry
van die geskrewe wet sodat sy nie ‘n egbreekster is as sy ‘n
ander man s’n word nie.
4 Nou, my broers, is julle ook dood vir die geskrewe wet, deur die
liggaam van Die Gesalfde Een, om aan ‘n ander te mag behoort,
naamlik aan Hom wat uit die dood uit opgestaan het sodat julle vir
God vrugte kan dra,
Luk 1:32 Hy sal magtig wees en die Seun van Ha’Elyon (die
Allerhoogste) genoem word en hwhy-God sal aan Hom die troon
van Sy vader Dawid gee
33 en Hy sal heers oor die huis van Ya’akov tot in ewigheid en
aan Sy Koninkryk sal daar geen einde wees nie.”

Yir 31:31 Let op, daar kom dae,” verklaar hwhy,
“wanneer Ek met die huis van Yisra’el en die huis
van Y’hudah ‘n nuwe verbond sal sluit,
32 nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders
gesluit het op dié dag toe Ek hulle aan die hand
gevat het om hulle uit Egipteland uit te bring nie;
My verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék
Meester oor hulle was,” verklaar hwhy.
33 Hierdie is egter die verbond wat Ek ná daardie dae
met die huis van Yisra’el sal sluit,” verklaar hwhy:
“Ek sal My wet binne-in hulle sit en dit op hulle
verstand, wil en emosie skryf en Ek sal hulle God
wees en hulle sal My volk wees.
Yeg 37:23; Ope 21:3

Heb 8:7 want as die eerste een sonder fout was,
was daar nie plek vir hierdie tweede een nie,
8 want Hy vind fout met hulle en het gesê: “Let
op, daar kom dae, sê hwhy, dat Ek oor die huis
van Yisra’el en oor die huis van Y’hudah ‘n
nuwe verbond tot sy doel sal bring,
9 nie volgens die verbond wat Ek vir hulle
vaders gegee het op die dag toe Ek hulle aan
die hand gegryp het, om hulle uit Egipte uit
te lei nie, want hulle het nie gebly in My
verbond nie en Ek het hulle verwerp,” sê

hwhy.

Torah is die Ketubah = huwelikskontrak.
Yeg 20:38; 43:11
Yir 11:16 hwhy het jou naam genoem: “Groen
olyfboom, pragtig in vrug en vorm;” met die
geluid van ‘n groot gedruis het Hy ‘n vuur onder
dit aangesteek en sy takke is waardeloos.
17 hwhy-Tzva’ot, wat jou geplant het, het boosheid
teen jou verklaar weens die boosheid van die huis
van Yisra’el en van die huis van Y’hudah, wat
hulle teen hulleself gedoen het om Hom te tart
deur offers aan Ba’al te offer.

Rom 11:13 Want aan julle, die ander nasies sê ek; ek wat die afgevaardigde na die ander
nasies is; ek eer my dienswerk,
14 om miskien my volksgenote jaloers te maak en sommige van hulle te red,
15 want as hulle verwerping die herstel van die verhouding vir die wêreld is, hoeveel te meer
sal hulle terugkeer nie lewe uit die dood wees nie?
16 As die eerste vrugte afgesonderd is,Num 15:18-21 dan ook die geheel en as die wortel
afgesonderd is, dan die takke ook.
17 As sommige van die takke afgesny is en jy wat ‘n wilde olyfboom is, in hulle plek
ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom,
18 moet jou dan nie teen die takke verhoog nie en as jy jou verhoog; dit is nie jy wat die
wortel dra nie, maar die wortel vir jou!
19 Sonder twyfel sal jy sê: “Die takke is afgesny sodat ek in hulle plek ingeënt kon word.”
20 Goed! Hulle is afgesny omdat hulle nie vertrou het nie,Yir 5:10; 11:16 maar jy staan deur
vertroue. Moenie arrogant wees in jou gedagtes nie, maar vrees,
21 want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy jou ook sekerlik nie spaar
nie.
22 Kyk hierdeur na die goeddoen met sagtheid en die strengheid van God: strengheid oor die
wat geval het, maar goeddoen met sagtheid oor jou as jy in Sy goedheid bly, anders sal jy
ook afgesny word.
23 Ook hulle sal egter, as hulle nie in hulle tekort aan vertroue bly nie, ingeënt word, want
God is magtig om hulle weer in te ent,
24 want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild is en teen die natuur in op
die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is,
op hul natuurlike olyfboom ingeënt word?

Efe 5:23 want die man is die hoof van die vrou, net soos Die Gesalfde Een ook Hoof is van
die gemeente en Hy is die Redder van die liggaam,
24 maar soos die gemeente aan Die Gesalfde Een gehoorsaam is, op dieselfde manier moet
die vroue ook, in alles, aan hul eie mans wees.
25 Mans julle moet julle eie vroue liefhê, net soos Die Gesalfde Een ook die gemeente
liefgehad en Homself om haar ontwil oorgegee het,
26 om dit af te sonder en te reinig in die wassing met water (Mikveh) en in die Woord
27 en Hy sal die gemeente vir Hom bevestig, wanneer dit vol lof en eer, sonder vlek of
kreukel of enige iets soortgelyks is, maar dit moet afgesonderd en sonder fout wees. Lvl
4:7
28 Op dié manier moet mans hulle eie vroue liefhê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou
liefhet, het homself lief,
29 want niemand het ooit sy eie liggaam gehaat nie, maar hy voed en sorg vir sy eie, net soos
die Meester vir die gemeente,
30 want ons is ledemate van Sy liggaam, van Sy vlees en van Sy bene.
31 “Die man moet daarom sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en
hulle twee sal een liggaam wees.” Gen 2:24
32 Hierdie geheim is groot, maar ek sê dit met die oog op Die Gesalfde Een en die
gemeente,
33 maar oók vir elkeen van julle, wat oók afsonderlik sy eie vrou moet liefhê, net soos
homself en die vrou moet haar man respekteer.
Kol 2:14 Hy het die geskrewe aanklag teen ons, wat vir ons nadelig was, deur Sy Outoriteit,
uitgevee en uit ons midde weggevat en dit aan Sy kruis vasgeslaan.
Uitdryf uit paradys en uitdryf wat egskeiding beteken is dieselfde woord.

