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Niemand van ons weet presies hoe die pad na die 
uiteinde lei nie. Al wat ons kan doen, is om na tekens 
om ons te kyk en afleidings te maak oor wat ons kan 
verwag. Daar was 20 jaar gelede al gepraat van voor-
berei vir wat kom en daar word nog steeds daaroor 
gepraat, maar voorbereiding is nie net om voedsel 
bymekaar te maak nie. Ons het nodig om dieper as 
dit te gaan.

As ons vandag met 1997, toe alles begin het verge-
lyk, dan besef ons eers hoe ver ons reeds in die 
moeras weggesink het, hoeveel van ons bekwame 
mense sit sonder werk en onbevoegde swartes trek 
groot salarisse waarvoor hulle nie werk nie. En ons 
het niks gedoen om dit te keer nie. Ons het net 
probeer oorleef.

Onthou u die storie van die padda in die pot water? 
Na 20 jaar is die water op pad kookpunt toe, maar 
dis asof dit niemand regtig hinder nie. Ons raak so 

gewoond daaraan om net te ‘oorleef’ dat ons nie 
agterkom dat God sy seën van ons land terughou 
nie.

Noudat Europa oorstroom word deur die mod-
derrasse en hulle kultuur van baie eeue dreig om 
verswelg te word, besef ‘n mens dat ons dieselfde 
pad geloop het, maar dat ons net geleidelik daaraan 
gewoond geraak het. In die Kaap het byna al die 
mense die bose veranderinge gelate aanvaar en is 
hulle besig om heeltemal te integreer met die an-
der rasse. In Transvaal is daar nog dié wat vasstaan 
en weerstand bied omdat hulle nog die gees van die 
Voortrekkers in hulle het, maar swaarkry het hulle 
weerstand ook laat verkrummel. Oor die Vrystaat 
hoor ‘n mens nie veel nie. Ons weet net hulle het in 
1992 alles oorboord gegooi vir ‘n rugbybal. En Na-
tal? Geen mens weet nie.

VAN DIE 
REDAKTEUR
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Samuel Henri Pellissier

Hulle het ons toegelaat om ‘n politieke party te stig 
wat deur die Afrikaners beheer is. Ons het ‘n volk-
slied gekry en selfs volkspele – iets wat deur die Afri-
kaner, Samuel Henri Pellissier, van Bloemfontein, as 
volkseie opgedis is. Dit was nooit deel van die Boer-
volk se kultuur nie. En ons het Voortrekkertjies gekry 
en Drawwertjies en elke ding wat mooi geklink het 
en vandag in die hande van die verloopte ‘Afrikaner’ 
is. Ons het selfs die ATKV gekry vir ons Taal en Kul-
tuur, en ook die Hertzogprys vir Letterkunde, maar 
die vyand se plan was klaar uitgewerk en hulle het 
geduldig gesit en wag dat ons in die strik moes trap 
– en ons het.

Geleidelik het die Boervolk vergeet wie hy is en het 
hom met die Afrikaner begin vereenselwig en dit 
was die eerste tree na ons uiteindelik ondergang, 
want ons kultuur is deur die Afrikaner gekaap en 
hulle eie gemaak en ons kon net staan en toekyk hoe 
die liberaliste dit oorneem. Mense het hulle blind en 
doof gehou vir die ontsaglike diefstal van ons goud 
en diamante deur die Jode en Engelse. Ons het naïef 
bly glo dat die Jode God se volk is terwyl hulle ‘n 
sinagoge van Satan is en ons ondergang en oorgawe 
agter geslote deure beplan het.

Nee, ons het nooit ‘n republiek gehad nie – dit was 
‘n Afrikaner brousel. Ons het nog nooit sedert 19002 

Die prentjie lyk bedroef vir die Boervolk. Met die 
verraad van die Afrikaner is die Boervolk baie hard 
geslaan, want die mens het voete van klei en sal ee-
rder vrede maak as om te staan vir wat reg is. Sedert 
die stigting van die Nasionale Party op 1 Juloie 1914 
het die Afrikaner die werklike volk van hierdie land, 
die Boervolk, gestoomroller en hulleself voorgehou 
as die enigste blanke volk in Suid-Afrika. Die Boer-
volk is op die agtergrond geskuif terwyl die Afrikaner 
die land gekaap het, die regering oorgeneem het en 
uiteindelik alles aan die swartes oorhandig het.

Was hierdie ruggraatlose oorgawe nie alreeds voor 
1948 beplan nie? Was die stigting van die Republiek 
nie maar net ‘n rookskerm om beheer oor die land 
te kry nie?

Mense hou vandag nog dr. HF Verwoerd voor as dié 
grootste leier wat ons nog gehad het. Maar sy beleid 
met die Bantoestans (Bantoe-tuislande) het ons as 
volk vir baie dekades daarna in slawerny gedompel. 
Ons sou vir jare en jare lank die swarte moes dra, al-
les vir hulle koop en gee en onsself sou verarm het, 
want daar was ook nog die Jode en Engelse wat in 
dieselfde tyd ons land geplunder het. Die swartes 
sou die voorreg hê om tussen hulle eie soort te wees 
en ook nog versorg te word, terwyl ons gedwing sou 
word om miljoene van hulle in ons eie gemeen-
skappe te aanvaar.

Suid-Afrika se moderne geskiedenis was ‘n briljant 
beplande strategie deur ons vyande, die Jode, En-
gelse en Afrikaners. Hulle kon nie ons gees breek en 
ons oorwin nie, want ons volkie, so klein as wat ons 
destyds was, het vasgestaan en die weerstand teen 
Engeland het gegroei. In die 19de eeu het ons eers 
die swartes en toe die Britte op hulle plek gehou, 
maar na die verraderlike Vrede van Vereeniging, het 
hulle ‘n ander strategie gevolg.
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aanhoor – onderstaande is ‘n uittreksel uit Die Je-
rusalemgangers en Dagboek van Anna Steenkamp 
(skakel na webblad) wat pas by Vaandel Uitgewers 
verskyn het)

Sarel Cilliers skryf: “My broer, hy (die NG Kerk) is die 
ware Antichris van wie Johannes in sy sendbrief sê: 
‘Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van 
ons nie…’ (1 Joh. 2:19). Ek sal u iets meedeel van wat 
genoem word die dwaalleer. 

“Hulle ontken die godheid van Christus, sê dis on-
waar dat Hy wonderwerke gedoen het. Ook ontken 
hulle sy opstanding.

Hulle sê dat sy opstanding ’n bewys is dat Hy nooit 
gesterf het nie. Ook ontken hulle die werkende krag 
van die Heilige Gees.

ware vryheid en vrede geken nie. Ons is deur die vy-
and gebruik, verniel en oplaas soos vullissak op die 
ashoop uitgeskud.

Vandag is daar steeds Afrikaner-organisasies wat 
hulle vir ons finale ondergang beywer. Ons ken Soli-
dariteit en Afriforum en partye soos die DP, organ-
isasies wat miljoene maak uit die ydele hoop van ons 
mense. Vir die reddelose Boervolk klink dit na hoop, 
maar daardie organisasies stel nie in ons welsyn bel-
ang nie. Op die oog af klink dit of hulle goeie bedoe-
lings het, maar hulle is ons vyand. Hulle maak ons 
mense gereed vir die finale oorgawe, die een waar 
ons onder die hiel van die duiwel in die gedaante 
van ‘n wêreldregering gaan eindig.

As ons nie gaan opstaan en terugbaklei nie, of ten 
minste onthou wie ons werklik is nie, kan ons ons 
nie meer op hulp van God beroep nie, want ons ag 
sy seën nie eens die moeite werd om voor te veg nie.

Die verraad teen ons Boervolk gaan groter en groter 
word soos wat die tyd aanstap en ons sal net sit en 
kyk wat gebeur. Ons het weer die gees van die Voor-
trekkers nodig, ‘n gees wat terugveg teen ‘n ontsag-
like oormag, maar met geloof. Dis ‘n gees wat ons 
die krag en die insig sal gee om te weet wat reg is 
en op te tree met Hom As ons Leidsman en Koning.

SAREL CILLIERS – NG KERK IS 
DIE ANTICHRIS
(Die vader van die Gelofte, ouderling Sarel Cilliers, 
reis saam met ‘n NG-ouderling van Natal in Oktober 
1862 na Kaapstad om die NG Kerk-sinode te Stel-
lenbosch by te woon. Op 30 Desember 1862 skryf 
hy aan landdros Cornelius Bodenstein van Potchef-
stroom oor die ‘aaklige, valse leerstellinge en liberal-
isme’ wat hy daar moes
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Hulle sê dat die onwaar is dat ’n engel ooit met ’n 
profeet gepraat het. So ontken hulle dat die Seun 
van God bestaan en ook die werking van die Heilige 
Gees.

“Hulle erken net die bestaan van ’n ‘goddelike per-
soon’, maar sê dat as die mens nie deur die mens 
gehelp kan word, hy tevergeefs tot God gaan, want 
die Godheid het met die hemel soveel te doen dat 
Hy nie nog met ons aarde dinge kan inmeng nie.

”Hulle sê ook dat die sonde iets noodsaaklik is en 
dat die Bybel nié God se woord is nie, maar dat die 
woord van God wel in die Bybel voorkom — asof net 
’n klein deel in die Bybel waar is en die res leuen-
taal. Die Bybel is dan ook deur predikante ‘gemaak’ 
(geskryf) om die mens aan die sedewette te bind. Dit 
is die leer van die liberaliste.

”Neem dit in ernstige oorweging en erken daaruit 
die groot valsheid. Dan sien ons in die Openbaring 
van Johannes, hierdie woorde: “As iemand by hier-
die dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae by-
voeg wat in die boek geskrywe staan; en as iemand 
iets van die woorde van die boek van hierdie profe-
sie wegneem, sal God sy deel wegneem uit die boek 
van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge 
waarvan in hierdie boek geskrywe is.

”Hierdie valsheid is baie groot. Daar is ’n groot deel 
van die predikante en ook ouderlinge wat lankal be-
soedel is met hierdie valse leer, en wat geen leiers is 
nie, maar verleiers van siele is, wat van die wederge-
boorte niks wil weet nie en ook nie van die hernu-
wing van die inwendige mens nie.

“Hierdie predikante en ouderlinge was ’n plaag in 
die sinode, wat net soos Saulus die werk en die ge-
meente van Jesus vervolg het. Eers was dit in die ge-
heim, maar nou dink ek is dit in die openbaar.

“Daar was ’n harde stryd in die Sinode tussen die 
regsinnige en die valse lede.

“Dit was toe dat drie van die jong Afrikaners wat in 
Holland afstudeer het onder groot verdenking in die 
Sinode opgetree het; en hulle moes myns insiens 
van hul leraarsamp onthef word.

(Die drie stuks was, Ds. J.J. Kotze, van Darling; Ds. T.F. 
Burgers — die latere president van Transvaal — van 
Hanover, en Ds. S.P. Naudé, van Queenstown.)

“Die ouderling van Swartland, mnr. Ludolf, het die 
Sinode aangekla by ’n hof dat ons, die Vrystaatse en 
Natalse lede, onwettig daar was.

”Die regter se uitspraak was ten gunste van Ludolf, 
en ons moes ons sitplekke verlaat. Toe juig die lib-
erale, maar die regsinniges het getreur. 

”Ek het gehoop die kerk sou hierdie sinode onwettig 
verklaar, sodat die regsinniges die saak kon wen wat 
deur hulle verloor is.

Maar dit het nie gebeur nie!

“Daarom, my broer, hulle wat nie opreg voor die 
Heer lewe nie, sal ook nog tot die liberalisme oor-
gaan. (Soos dit tans die geval is).

“Dit is dan my begeerte dat hierdie brief vrylik onder 
die publiek as ’n basuin geblaas sal word en dat al 
my landgenote tog vooraf gewaarsku sal word voor-
dat dit (die liberalisme) ’n aanvang sal neem...”

Maar soos Sarel Cilliers te wagte was, het sy brief 
aan landdros Bodenstein in die snippermandjie be-
land.

(Voetnota deur prof. GBA Gerdner: “Die gevoel teen 
liberalisme het in daardie dae hoog geloop en Cil-
liers se beweringe in die brief oor daardie invloed, 
is nie oordrewe nie; dit blyk ook oorvloedig uit die 
offisiële Handelinge van die Sinode. So lees
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ons bv. dat nadat besluit was dat die predikant van 
Darling (Ds. Kotzé) gevra is om sy woorde terug te 
trek, baie van die toehoorders wat daar was, opset-
lik so ‘n lawaai opgeskop het dat hy niks kon sê nie. 
Die Assessor kondig toe aan dat die vergadering

die volgende dag ‘agter geslote deure’ voortgesit sal 
word”).

En tot vandag toe geskied alles wat in die Kerk ge-
praat, voorgestel en aangeneem word ‘agter geslote 
deure’, want “My skape dwaal rond op al die berge 
en op al die hoë heuwels; ja, oor die hele opperv-
lakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat 
iemand na hulle vra of hulle soek.” (Eseg. 34:6).

2017 – ONS BLOEDIGSTE JAAR
Ander volke roem hulle op groot prestasies soos 
wetenskaplike ontdekkings, ingrypende tegnolo-
giese ontwikkelings, fenomenale talente, ens. Suid-
Afrika kan hom net roem op die bloedigste jaar wat 
plaasaanvalle en -moorde betref volgens ‘n berig 
deur Media24 op 17 Julie. Dit is hierdie land en sy 
swart regering se grootste prestasie. Ons roem ons 
natuurlik ook daarop dat ons die verkragtingshoof-
stad van die wêreld is en ook die korrupsie-mekka.

Chris van Zyl, TLU se assistenthoofbestuurder van 
beleidskakeling, het onder andere die volgende oor 
die geweld gesê: “Die moordsyfer is baie hoër as 
verlede jaar dié tyd en die aanvalsyfer is ook besig 
om te styg. Ons sien eintlik ’n konstante styging in 
die syfers sedert 2011, sê Henry Geldenhuys, TLU SA 
se adjunkpresident en voorsitter van hul nasionale 
veiligheidskomitee. As ons in hierdie stadium van 
die jaar reeds met sulke hoë syfers sit, is dit uiters 
kommerwekkend om te dink hoe die situasie teen 
die einde van die jaar gaan lyk. Daar was ’n baie 
groot styging sedert Februarie en het plaasaanvalle 

in veral Noordwes en Vrystaat dramaties ná die 
rassegeweld in Coligny toegeneem…”

VRAAG: Het Angus Buchan dan nie onlangs juis in die 
Vrystaat op Wilde-Als gaan bid vir vrede nie? Dan wil 
dit mos lyk of sy ‘miljoen’ gebede nie eens uit Wilde-
Als se stof opgestyg het nie! En wou hy nie ook op 19 
November verlede jaar in die FNB Stadion in Soweto 
Suid-Afrika ‘versoen’ en verlos van ’n “vernietigende 
gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensge-
sindheid, woede en negatiwiteit”, nie?

Skynbaar het oom Angus gehoor probleme. Want 
hoeveel keer moet die Almagtige nog tot hom spreek 
vóórdat hy gaan luister?

“En jy (Angus Buchan), bid nie vir hierdie volk nie en 
hef vir hulle geen smeking of gebed op nie en dring 
by My nie aan nie, want Ek sal na jou nié luister nié! 
(Jer. 7:16) ... Want wanneer jy sê: Vrede en veilig-
heid—dan oorval ‘n skielike verderf julle soos die 
barensnood ‘n swanger vrou, en julle sal sekerlik nie 
ontvlug nie...” (1 Thess. 5:3).

Maar Angus laat hom nie keer nie. Wees daarom 
verseker: Binnekort gaan hy wéér al wat swart, wit, 
bruin en geel is opvorder om iewers in die land ge-
tuie te wees van sy gebede wat in die stof versmoor.

En daarna gaan hy dit weer doen, en weer, en...

Want hy verstaan nie hierdie woorde van die Al-
magtige nie: “As my volk, oor wie my Naam uit-
geroep is, húlle VEROOTMOEDIG en bid en my 
aangesig soek en húlle BEKEER van húlle VERKEERDE 
weë, DAN sal Ék uit die hemel hoor en húlle sonde 
vergewe en húlle land GENEES...”

Die VAANDELDRAER Jaargang 21 (Augustus 2017)
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VYF ENGELE PROFETEER OOR 
VYF KONTINENTE
Dr. Samuel Doctorian was enkele dekades gelede 
op Patmos waar hy hom afgesonder, gevas en gebid 
het, toe vyf engeleboodskappers aan hom verskyn 
het. Tweeduisend jaar gelede was dit ook op Patmos 
dat die Messias aan sy dissipel, Johannes, met ‘n 
profetiese boodskap verskyn het.

Samuel Doctorian het vantevore reeds nege besoeke 
van engele gehad en sy ervaring op Patmos was dus 
nie vir hom vreemd nie.

Tydens sy verblyf op die eiland het vyf engele aan dr. 
Samuel Doctorian op 16 Augustus 1998 verskyn en 
Ruthanne Garlock het op 30 Augustus ‘n transkripsie 
gemaak van dr. Doctorian se opname op band.

Samuel Doctorian

Hy Vertel: “Op die 20ste Junie, ongeveer 3:50 vm. 
nog steeds hier op Patmos, was my kamer gevul met 
`n baie sterk lig, maar daar was geen lig van enige 
aard  wat geskyn het in die nabye omgewing nie. Ek 

sit skielik regop en sien voor my vyf glansende enge-
le staan. Aan my regterkant was daar twee engele, 
en toe ek na die linkerkant kyk, sien ek drie engele. 
Beangs en bewend het ek gewonder hoekom die 
engele gekom het, want net ̀ n kort rukkie tevore het 
ek hierdie engele nog in die Gees gesien. Ek het my-
self tussen ‘n menigte van mense bevind, en ek was 
besig om die volgende profesie aan hulle oor te dra:

“My gemeente, julle predik liefde, julle leer ander 
liefde, maar julle het nodig om liefde in die praktyk 
uit te leef – om liefde te wys. Daar moet `n eenheid 
wees in my gemeente. Daar is baie verdelings onder 
julle. My Gees sal nie beweeg en sal nie werk daar 
waar daar nie eenheid is nie! Daar is sindelikheid en 
vleestelikheid onder julle; te veel onreinheid en be-
soedeling in My gemeente. Ek verlang, en wil `n rein 
en apartgesette gemeente hê. Dit is tog waarvoor Ek 
gesterf het…”

En skielik, terwyl ek besig was om te spreek, het die 
vyf Engele verskyn. Ek het in ‘n stadium gedink ek 
gaan ineenstort. Ek was nou wawyd wakker – maar 
hierdie dinge het alles in die Gees gebeur. Een of 
ander Krag het verhoed dat ek neerval, en ek het 
gewonder wat gebeur nou! Skielik het die eerste en-
gel aan my regterkant gesê: “ Ons is die vyf engele 
van die vyf kontinente. Ons is hier om aan jou bood-
skappe te gee aangaande die vyf kontinente.”

Daarna het die eerste engel gespreek en gesê:

“Ek het ‘n boodskap vir die hele Asië” Toe hy dit sê, 
sien ek die hele China, Indië, die Asiatiese lande soos 
Viëtnam en Laos. Ek sien die Phillipyne, Japan, Sin-
gapoer, Maleisië en Indonesië. En toe wys die Engel 
vir my die hele Papua, New Guinea, Iran, Irak en af 
tot in Australië en New Zealand. “ Ek is die engel van 
Asië” sê hy. En in sy hand sien ek ‘n enorme groot 
ramshoring en hy is gereed om dit oor die hele Asië 
te blaas. Die engel sê toe wanneer hierdie ramshor-
ing van JaHWeH gaan blaas, sal miljoene die stem 
van JaHWeH hoor.

Jaargang 21 (Augustus 2017)Die VAANDELDRAER
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 “Daar sal rampe en sterftes wees van ongekende 
omvang – daar sal geweldige hongersnood wees 
en miljoene sal so sterf. Sterk winde sal waai soos 
nog nooit vantevore nie. Groot dele sal geskud en 
vernietig word. Aardbewings sal oor die hele Asië 
voorkom en die see sal die landstreke oordek.

“Miljoene der miljoene gaan sterf in China en in 
Indië. Nasie sal wees teenoor nasie, broer teenoor 
broer. Asiate sal mekaar beveg. Atoombomme sal 
gebruik word wat verdere miljoene gaan eis. En ek 
hoor die woorde van êrens vandaan: Katastrofe! 
Katastrofe! Verder sê hy: “Finansiële krisisse kom na 
Asië – ek gaan die wêreld skud!!” 

In hierdie stadium het ek erg gebewe terwyl die en-
gel praat. Die engel kyk na my en lag. Daar sal vir die 
oorgeblewenes ‘n skielike ontwaking wees – hulle 
oogklappe sal afval en besef dat hull moet kniel en 
die Messiah moet smeek om genade, want hulle af-
gode kan hulle nie beskerm nie. Ook in Australië is 
daar ‘n geweldige ontwaking en ek hoor die engel 
van Asië sê: “Dit is nou die laat oes.”  En dit is asof 
die Almagtige self praat: “Ek sal my oorblyfsel self 
voorberei vir die koms van die Messiah.”

Hierna het die tweede engel gespreek.

Toe sien ek hierdie engel het ‘n sekel in sy hand soos 
wat gebruik word in die oestyd. En die tweede Engel 
sê: “Oestyd het gekom in Israel [die land] en in die 
lande tot in Iran”. En dis of ek in ‘n oogwenk daardie 
lande voor my sien. “Die hele Turkye en omliggende 
streke, julle sal mekaar haat en mekaar doodmaak.” 
Ek sien die engel hef die sekel op en bring dit met 
geweld neer op die Midde-Oosterse lande. Ek sien 
Iran, (Meders), Irak (Persië), Armenië, Azerbai-
jan, die hele Georgië, Sirië, Lebanon, Jordanië, die 
staat Israel en die hele Klein-Asië – vol van bloed!! 
Ek sien bloed oral in die lande – en ek sien die vuur 
van atoombomme wat in verskeie van hierdie lande 
gebruik is. Rook trek orals op – skielike verwoesting 
– nasie verwoes nasie en ek hoor ‘n stem uitroep: 

“Israel, O Israel, jou oordeel het gekom!!” En ek hoor 
die engel sê: “Slegs die uitverkorenes, die uitgered-
des, die oorblyfsel sal gesuiwer word. Die Gees van 
die Almagtige sal Sy eie kinders voorberei. Dit is die 
finale oordeel! My oorblyfsel sal gesuiwer word, 
beskerm word vir die Laaste Dag. Mense sal sterf 
van dors. Water sal skaars wees oor die hele Midde-
Ooste. Riviere sal opdroog (Alsem) en die mense sal 
onder mekaar veg om water in al daardie gebiede.” 

Hierna het die engel my getoon dat die Verenigde 
State van Amerika in stukke sal opbreek as gevolg 
van die krisis in die Midde-Ooste! Daar sal geen Ve-
renigde State van Amerika meer wees nie! Die Engel 
met die sekel sal die oes totaal afoes.

Toe het die derde engel tot my gespreek.

Die engele met vlerke wys toe vir my die hele Eu-
ropa – van die een end tot die ander end – van die 
Noorde al die pad af tot in Spanje en Portugal. In 
sy een hand het hy ‘n skaal waarmee hy alles weeg. 
Ek sien hom bo-oor Europa vlieg, en ek hoor sy 
woorde: “ Ek is bedroef, ek is grootliks bedroef. On-
geregtigheid, besoedeling, goddeloosheid – oraloor 
Europa. Die sonde het opgestyg tot aan die Hemel. 
Die Heilige Gees is gegrief” Ek sien die riviere van Eu-
ropa oorstroom en bedek miljoene huise. Miljoene 
verdrink. Skielik hoor ek die geluid van geweldige 
groot aardbewings oral in Europa. “Lande wat nog 
nooit aardbewings gehad het nie, sal geskud word,” 
sê die engel. En skielik, in my geestesoog sien ek die 
Eiffel Toring in Parys verkrummel en val na benede. 
‘n Groot deel van Duitsland word verwoes – en die 
groot stad van Londen – verwoesting net waar jy kyk. 
Ek sien vloede oral oor Skandinawië. Ek kyk na die 
Suide en sien Spanje en Portugal wat deur ‘n gewel-
dige hongersnood gaan, terwyl die land om hulle 
verwoes is. Duisende sterf van honger oor die hele 
Europa, veral in Spanje en Portugal. Ek was ontstel 
oor dit wat ek gesien het en roep uit: “Almagtige, 
wat van U kinders?” Maar die engel sê: “Ek sal hulle 
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self voorberei. Hulle sal uitsien na die verskyning 
van die Verlosser. Baie sal in daardie dae uitroep 
na My en Ek sal hulle red. Ek sal magtige dade en 
wonderwerke bewerk en Ek sal hulle My Krag toon.” 
Dus, in die middel van groot verwoesting, sal daar 
nog genade wees van die Ewig-lewende, aan hulle 
wat waardig geag word wat hulle in daardie lande 
bevind. 

En toe het die vierde engel gespreek.

Ek sien die vierde Engel wat ook vlerke het, vlieg oor 
Afrika, en ek sien van Kaapstad in die Suide al die 
pad na die Noorde tot in Kairo – ek sien al die lande 
aldaar – meer as 50 van hulle Die engel van Afrika 
het ‘n swaard in sy hande. (sien Sef. 2: 12), ‘n gewel-
dige skerp swaard. En skielik hoor ek hom sê:

“Onskuldige bloed is hier verspil. En Ek sal vergoed, 
die getroues en Ek sal hulle oorvloedig beloon! Ek 
sal die weer beheer. Skroeiende hitte en verbrand-
ing deur die son op sommige plekke. Groot riviere 
sal opdroog en miljoene sal sterf van verhongering. 

Op ander plekke – vloedwaters, fondasies sal geskud 
word,  soveel aardbewings sal voorkom sodat riviere 
in die teenoorgestelde rigtings sal vloei op die hele 
kontinent en baie statjies sal uitgewis word. My 
swaard sal oordeel fel oor die ongeregtigheid en die 
bloedvergieting.”

Ek sien groot stukke (onduidelik) val vanuit die lug 
op verskeie plekke in Afrika. “Daar sal ‘n bewing 
wees van die aarde soos wat daar nog nie gewees 
het vanaf die ontstaan van die aarde nie!” Nie-
mand sal die swaard van die Almagtige ontsnap nie. 
“Ek sien die Nylrivier opdroog. Dit is hulle god van 
Egipte. Visse sterf en stink oral oor Egipte. ‘n Groot 
deel van midde-Afrika sal onder water verdwyn, mil-
joene sal omkom.” Ek sê toe vir die Almagtige: “Dit 
is alles slegte nuus. Alles verwoesting. Is daar enige 
goeie nuus? En Hy antwoord: “Die finale dag het 
aangebreek. Die oordeelsdag is hier! My liefde was 
verwerp en geweier, en nou het die einde gekom…”     

Hierna het die vyfde en laaste engel gespreek.

Toe sien ek hierdie engel vlieg oor Noord- en Suid-
Amerika. Ek sien in sy hand was daar ‘n bak. Die en-
gel sê hy sal die oordeel in hierdie bak uitgooi oor 
hiérdie lande en streke. En ek hoor hom uitroep:

“Geen geregtigheid nie, geen regspraak meer nie. 
Geen apartheid meer nie, verbastering, afgodedi-
ens, materialisme, dronkenskap, bindinge in sonde. 
Verspilling van die bloed van die onskuldiges – mil-
joene ongebore babas word vermoor voordat hul 
gebore is, egskeiding – gesinne word opgebreek –  ‘n 
owerspelige nasie. Sodom en Gomorra is hier. Die 
dae van Noag is hier! Valse predikers en valse pro-
fete. Verwerping van My liefde. Baie van hulle het 
‘n idee van Godsdiens, maar verag die werklike Krag 
van My Naam.”

Toe ek hierdie woorde hoor, smeek ek die Engel: 
“Kan u nie maar nog ‘n bietjie wag nie? Moet dit nie 
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uitgooi nie! Gee tog ‘n kans vir bekering. Die Engel 
antwoord toe en sê; “Baie keer het die Almagtige 
uitgespaar en gepraat en hulle het nie geluister nie. 
Sy geduld het nou tot ‘n einde gekom. Kyk, die tyd 
is hier. Hulle het geld en plesier liewer as wat hulle 
My het.”  

En terwyl die engel begin om die bak uit te gooi wat 
in sy hand is, sien ek geweldige groot ysberge smelt. 
Toe dit gebeur, sien ek die verskriklikste vloede 
oor Kanada en Noord Amerika – al die riviere is in 
vloed – verwoesting oral. Ek hoor die wêreldmarkte 
stort inmekaar met magtige aardbewings, en die 
New-Yorkse hemelhoë geboue stort inmekaar. Der-
duisende sterf. Ek sien groot skepe op die see wat 
sink. Ek hoor groot ontploffings oral oor die Noorde-
like gedeeltes. Ek sien die engel gooi ook sy bak uit 
oor Meksiko en die twee oseane kom by mekaar 
– die Atlantiese en die Stille-Suidsee. ‘n Groot ge-
deelte van Brasilië is toe onder die water – die Ama-
sone-rivier verander in ‘n groot see. Woude word 
verwoes en verdwyn onder die water. Die hoofstede 
in Brasilië word uitgewis – aardbewings in verskeie 
plekke.

Terwyl die engel nog besig is om uit te gooi, is daar 
groot verwoesting in Chilli en Argentinië soos nog 
nooit tevore nie. Die hele aarde word geskud! Toe 
hoor ek die Engel sê: “Dit gaan gebeur in ‘n baie kort 
tydjie.” Toe smeek ek hom: “Moenie hierdie dinge 
oor die hele aarde uitgooi nie!” Maar dan sien ek 
hierdie vyf engele staan rondom die aarde met hulle 
hande en vlerke na bo uitgestrek na die Hemele en 
sê: “Alle Heerlikheid aan die Almagtige van Hemel 
en Aarde. Die tyd het nou gekom en nou sal Hy Sy 
Seun verheerlik. Die aarde sal brand en verwoes 
word. Alle dinge sal verbygaan. Die Nuwe Hemele en 
die Nuwe Aarde sal kom. Die Almagtige sal die werke 
van Satan verwoes tot in alle ewigheid.  Ek sal My 
Krag wys – hoe Ek My kinders sal beskerm te midde 
van al hierdie verwoesting. Wees gereed vir daardie 
dag, want die Almagtige het gekom...”

DIE BARBAAR SE DIERLIKHEID
Ons weet almal dat die barbaar grusame gewoontes 
het, maar wat in Marokko gebeur het, is ‘n bewys 
van hul walglike en afskuwelike dade wat geen perke 
ken nie. En die kerk hou vol daarmee hy is ons broer, 
gelyke en naaste.

Vyftien swart jeugdiges het ‘n donkiemerrie letterlik 
ontvoer en in die veld gaan verkrag. Nie lank daarna 
nie het al vyftien van hulle hondsdolheid opgedoen. 
Uit die nuusberig wil dit voorkom dat hondsdolheid 
‘n redelik algemene siekte daar is, want die swart 
amptenare van Marokko sê dat die getal besmettings 
baie hoër kan wees as net die vyftien. Hulle weet nie 
eens wat die omvang daarvan kan wees nie.

Mens aanvaar dat hondsdolheid oorgedra word 
wanneer die besmette dier jou byt, maar die donkie 
het hulle nie gebyt nie. As die siekte deur seksuele 
omgang oorgedra kan word, hoeveel ander swartes 
is dan nie ook besmet nie?

Plaaslike owerhede is nou op hulle hoede en doen 
hulle bes om uit te vind of ander swart jeugdiges 
of volwasse mans ook iets met die donkie te doen 
gehad het. En net om te bevestig hoe ver hierdie 
boosheid daar al uitgekring het, het van die ouers in 
die stat hulle kinders in die geheim geneem om in-
geënt te word teen hondsdolheid, want hulle is be-
wus daarvan dat diere soos donkies, beeste, honde 
en bokke dikwels deur seuns en mans verkrag word. 
Die nie-swartes wat dit te hore gekom het, het ge-
dink dis snaaks en het die vyftien besmettes uitgelag 
en geterg.
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RESULTAAT VAN ANGUS SE 
GEBEDE
(Sedert September verlede jaar het derduisende 
‘gelowiges’ saam met Angus Buchan opgeruk na 
Soweto en Bloemfontein om vir ‘vrede en veiligheid’ 
te bid. Hier is ‘n joernalis se verslag van die resul-
taat):

Twee berigte het die afgelope naweek my oog ge-
tref. Een vertel van die Suid-Afrikaanse vrou, Mar-
leze Kruger wat glo ‘liefde’ wil gaan soek by ŉ fees vir 
enkellopendes in Ierland; en die ander berig handel 
oor die jongste vlaag plaasaanvalle en -moorde in 
die land. 

Albei hou verband. Hierdie verband is misdaad en 
die openlike jag op wit mense terwyl ieder en ŉ elk – 
veral die hoofstroom Afrikaanse media – liefs ander-
pad kyk om politieke korrektheid ter wille te wees. 

Ook omdat ons al so afgestomp geraak het weens 
die dood en verminking van wittes die afgelope 
twee dekades dat dit ons byna nie meer raak nie. 
Hoe tragies dit ook al mag wees. 

Ja, RSG se nuusprogramme sal wel noem van ŉ 
plaasmoord, maar dit is waar dit begin en ophou. 

Maar as twee boere ŉ vermeende plaasbetreder in 
ŉ kis druk om hom ‘n les te leer, sal RSG ‘kundiges’ 
kry om die saak in detail te bespreek, politieke on-
tleders (die gewone twee of drie) sal betrek word vir 
kommentaar, die naasbestaandes sal hul roerende 
stories vertel en die saak sal tot in die hof gevolg 
word. 

Die eie derms word sonder ophou uitgeryg: Hoe 
wreed is ons wit barbare tog nie! 

Soos met die KFC-saak. Netwerk24 kon nie uitasem 
genoeg vertel dat die ‘wit’ mans die swart vrou glo 
ŉ ‘swartgat’ en ŉ ‘teef’ genoem het nie. Hoe walglik 
van die wittes! 

Tog het ek nog nie een keer hierdie jaar oor RSG ge-
hoor of op Netwerk24 gelees wat aan wit plaasboere 
gesê is voor hulle kele met kombuismesse afgesny is, 
vroue verkrag en dood gemartel is, ŉ vrou se hande 
en voete met ŉ boor deurboor is, mense gedwing 
is om kokende water en olie te drink (ens, ens.) nie. 
Waarom nie? Dis wittes en hulle verdien dit! 

Waarom wil niemand openlik sê die geweldsaanvalle 
op boere word hoofsaaklik deur swart mans gepleeg 
nie? Ek sal dit vandag hier doen. Want dit is waar. 

Indien iemand van my verskil, sal ek hom aanraai om 
elke berig van net hierdie jaar te gaan lees (ja, selfs 
op Netwerk24), en kyk wie in hegtenis geneem is na 
van die moorde waar die aanvallers wel gevang is. 
Sou ek verkeerd wees as ek sê al die moordenaars is 
swart mans? 

Dit is jammer, maar dit is waar. Indien jy my verkeerd 
kan bewys, kom lê die bewyse aan my voor. Dit is 
die werklikheid in Suid-Afrika. Daar is ŉ slagting op 
massiewe skaal in Suid-Afrika aan die gang teen-
oor wit mense.  Ons mag nie daaroor swyg nie. Ons 
mag nie daaraan gewond raak nie. Daar was die af-
gelope jaar 277 aanvalle waarin 55 mense dood is. 
Ek herhaal. Daar is 55 vermoor. Nadat baie van hulle 
gemartel en verkrag is. ‘n Bejaarde dame se voetsole 
met ‘n mes afgesny is!

Maak asseblief toe jou oë. Sien 55 mense in jou 
geestesoog. Meestal ouerige, weerlose mense. 
Mans en vroue. Dan sien jy hierdie 55 dood in groot 
plasse bloed lê. Klink anders as mens so daaraan 
dink nè... 

Die vrou Marleze Kruger sê egter dat sy nie na Ier-
land wil gaan om te gaan liefde soek nie, maar hoof-
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saaklik om van die genadelose jagtog op wittes te 
ontvlug. Maar ons media moet daarvan ‘n stink sto-
rie maak, want sy is wil. 

Maar hier is haar eie verklaring:

“My man is in 2003 in ’n motorkaping in Kempton 
Park vermoor. Ons het 11 dae lank gesoek voordat 
sy lyk gevind is. En dit was maar net die begin. Ek is 
twee keer in afsonderlike voorvalle gekaap en is op 
Ballito se strand met ’n mes aangeval. 

“Ons het in 2008 Randburg toe getrek en binne vier 
maande was daar vyf voorvalle van inbraak en dief-
stal terwyl ons tuis was. “My ouers en seun is in hier-
die tyd in hul huis van R150 000 beroof. My oudste 
broer is in sy ruggraat gewond tydens ’n bankroof 
(waar hy net ’n kliënt was) en my jongste broer was 
ook die slagoffer van ’n kaping.” 

Klink dit nie na iets wat elke tweede mens jou dees-
dae kan vertel nie? Jammer sy het nie ook prontuit 
gesê dat die aanvallers deur die bank swart was nie. 
Dan sou RSG en Netwerk24 haar lewendig afgeslag, 
want hoe durf jy jou ‘naaste’ beswadder? 

Waarom gryp geweldsmisdaad en plaasaanvalle my 
so aan? Dit was vir baie jare my werk aan daaroor 
berig te doen. Om die tonele te besoek. Natuurlik 
kan ŉ mens nie in ŉ berig skryf wat jy werklik gesien 
het nie. Soos dat bejaarde vroue soms so uitmekaar 
gekap word met grawe en kapmesse dat daar let-
terlik stukke van hul hande, arms en ander liggaams-
dele deur die huis gesaai lê. 

Groot boeremans wat vasgebind en gesodomiseer 
word terwyl hul vingers en tone met ŉ tang afgeknip 
word. Mense wat in buite-plaastoilette verdrink 
word. Hierdie dinge het ek self gesien. 

Die lys is eindeloos. Dit is nie normaal nie. Dit is nie 
gewone misdaad nie. Veral plaasmoorde is haat-
misdaad teenoor wittes. Dit is een van die ergste 

menseregte-vergrype wat op hierdie oomblik in die 
wêreld aangaan. 

As jong joernalis word jy geleer nuus is alles wat 
buitengewoon is. Nie noodwendig goeie of slegte 
dinge nie. ŉ Klassieke voorbeeld is dat duisende 
vliegtuie elke dag veilig die wêreld-oor land. Goeie 
nuus ja, maar nie werklik nuus nie aangesien dit nor-
maal is. Die norm. 

Geweldsmisdaad en brutale plaasaanvalle in Suid-
Afrika het nou oor twee dekades so gereeld gebeur 
dat dit byna die ‘norm’ geword het. 

Dit mag nie gebeur nie. Hou aan om daaroor te praat 
en te skryf, selfs al pla dit jou vriende. Indien mense 
wel ŉ probleem daarmee het, sou ek hulle aanraai 
om self die toneel van ŉ plaasmoord te besoek. 

Dan sal hulle besef dit is nie net ŉ storie in ŉ koerant 
of ŉ insetsel oor die radio nie. Dit is regte mense wat 
doodgemaak word. Mense met ouers en kinders, 
drome en ideale. Mense soos ek en jy. (Joernalis).

WORD DIE DUITSERS BEDWELM 
OM HULLE ONDERGANG TE AAN-
VAAR?
In ‘n ‘wetenskaplike’ studie deur Angela Merkel-
ondersteuners, is voorgestel dat die Duitse volk Oxy-
tocin toegedien word om hulle ‘vriendeliker’ teen-
oor migrante te maak en meer ontvanklik vir oop 
grense.

Oxitocin is bekend as ‘n ‘troetel hormoon’ as gevolg 
van sy vrygewigheid-effek op die mens, is volgens 
die navorsers aan die Bonn Universiteit voorgestel 
as deel van die ‘behandeling’ van Duitsers wat teen 
die EU se immigrante kwotas gekant is.
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Hulle sê onder andere: “Dit lyk asof die kombinasie 
van Oxytocin en ‘n sosiale norm kan help om die ef-
fek van xenofobie teen te werk deur die altruïstiese 
gedrag teenoor vlugtelinge te versterk. 

Die hoofnavorser, Prof. Rene Hurlemann, beweer dat 
“onder die regte omstandighede, kan Oxytocin help 
met die aanvaarding en integrasie van immigrante 
in Westerse kulture”. Met ander woorde, laat ons 
die Duitsers bedwelm sodat hulle die globalistiese 
agenda sal aanvaar.

Die studie het 100 egte Duitsers se opinie gevra oor 
die vlugtelinge. Toe is die helfte van hulle Oxytocin 
gegee terwyl die ander ‘n fopmedisyne gegee is. Die 
Duitsers is toe gevra om te besluit hoe om genoeg 
liefdadigheid deur 50 scenario’s op te rakel. By die 
helfte daarvan was behoeftige Duitsers betrokke en 
by die ander helfte was immigrante betrokke.

Uiteindelik het die studie gevind dat Duitsers wat 
reeds deur regerings-propaganda gekondisioneer is 
om immigrante te aanvaar, nog meer vrygewig word 
nadat hulle Oxytocin ingeneem het.

Hurlemann sê verder: “Dis baie duidelik dat Oxy-
tocin vrygewigheid teenoor mense in nood verhoog, 
maar as die fundamentele altruïstiese houding nie 
daar is nie, kan die hormone alleen dit nie skep nie.” 
Met ander woorde, jy kan dit nie vir ‘n swarte gee 
en verwag dat sy houding teenoor blankes gaan ve-
rander nie.

Uit die studie blyk dit duidelik dat die akademici dik-
wels dien as priesterdom wat die regering se agenda 
geldig maak met hulle sogenaamde ‘wetenskaplike 
studies’. Ons sien dit hier met die EU se ‘oop grense’ 
agenda, maar ons het dit ook gesien met die aka-
demici se “klimaatsverandering” navorsing wat al-
tyd die regering se bewering bekragtig dat “mensge-
maakte global warming” ‘n groot bedreiging is en 
slegs globalisme kan dit stop.

Dit is nie verbasend as jy eers eenmaal besef dat 
die wêreldmagstruktuur bestaan uit invloedryke re-
use van vermaak, media, akademici en ‘n regering 
wat almal met mekaar verbind is in een ontsaglike 
wêreldnetwerk wat in die geheim bymekaarkom en 
regeer deur konsensus nie.

Dit is hoekom jy hulle oop grense en ‘aardverwarm-
ing-agendas op die publiek afgeforseer sien deur 
flieke, nuusberigte en sogenaamde wetenskaplike 
‘navorsing’. Dit skep ‘n waterval effek van wettigheid 
wat die globaliste se ware agenda versteek: die sen-
tralisering van mag in die hande van ‘n paar.

AUSCHWITZ GASKAMERS IS ‘N 
MITE
In 1975 het Robert Faurisson die planne van die kre-
matorium in die Auschwitzkamp in Sowjet-argiewe 
ontdek. Die planne toon duidelik dat daar geen 
gaskamers was nie en dat die lykshuise en krema-
toriums bloot lykshuise en krematoriums was, niks 
meer nie.

Dit het 20 jaar van doodsdreigemente, uitskel, 
tronkstraf vir haatmisdaad en tallose hofsake vir 
belastering van die dooies geneem vir die ortodokse 
Holocaust ‘historici’ om uiteindelik te erken dat Fau-
risson reg was. Niemand is in Auschwitz in gaskam-
ers vergas nie. Dié feit is teësinnig in ‘n artikel in die 
Franse linkse nuusblad, L’Express, op 19 Jan. 1995 
aangekondig.

Hier volg ‘n uittreksel uit die artikel:

“Nog ‘n delikate saak: Wat om te doen met vervals-
ings wat nagelaat is deur die Kommunistiese bestu-
ur. In die 50’s en 60’s is verskeie geboue wat verdwyn 
het of veranderde toewysings gegee is, herbou met 
groot foute en aangebied as outentiek. Sommige na-
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oorlogse geboue wat as te ‘nuut’ beskou is, is gesluit 
om die publiek te mislei. Om nie eens te noem die 
ontluisingkamers wat soms voorgehou is as moord- 
en gaskamers nie. ... In 1948, gedurende die skep 
van die museum, is Krematorium I opnuut herstel 
tot sy sogenaamde ‘staat van oorsprong’.

Alles is verkeerd: die afmetings van die gaskamer, 
die plasing van deure, openinge vir die uitgiet van 
Zyklon B, die oonde, wat herbou is volgens die herin-
neringe van sommige oorlewendes en die hoogte 
van die skoorsteen.

In die laat 70’s het Robert Faurisson hierdie vervals-
ings blootgelê en ook maar net sowel, want die mu-
seum het erkenning daarvan as ‘n gaskamer, vermy. 
Jean-Claude Pressac, een van die eerstes om die 
presiese geskiedenis vas te stel van die gaskamer 
en sy modifikasies gedurende en na die oorlog, het 
gevra dat dit herstel word na sy toestand in 1942, 
gebaseer op planne wat hy in die Sowjet argiewe 
gevind het.

Die doring in die vlees was Krystyna Oleksy, die Aus-
chwitz Direkteur, wie se opdrag was: “Moet dit nie 
regmaak nie. Vir nou word dit gelaat soos dit is en 
ons sê net niks aan die besoekers nie. Dit is te ge-
kompliseerd. Ons sal later besluit wat om te doen.”

Sy ontken nie dat dit alles ‘n verneukspul is nie, maar 
sy is te papbroekig om dit reg te stel. Nog twee his-
torici, Robert van Pelt en Deborah Dwork, stem ook 
saam dat die gaskamers ‘n bedrogspul is.

POLE MAAK SY DEURE OOP VIR 
BLANKE IMMIGRANTE
Pole se minister van buitelandse sake het verklaar 
dat immigrante welkom is – solank hulle blank is. Dit 
lyk asof Pole wakker geword het vir die waarheid.

In ‘n onderhoud met die Russiese RIA Novosti, het 
die Poolse minister van buitelandse sake, Witold 
Waszczykowski bevestig dat Warskou sal voortgaan 
om visa-aansoeke te aanvaar uit nabygeleë lande 
soos die Oekraïne en Belarus, maar dat sy land nie 
sal deelneem aan die selfmoord hervestiging van 
onwettige immigrante uit onversoenbare kulture 
soos wat baie EU lande doen nie.

“Pole is oop vir migrasie, en ons het byvoorbeeld 
verlede jaar 1 267,000 visas toegestaan vir mense 
uit die Oekraïne, maar ook van Belarus en ander 
lande.”

Hy het daaraan toegevoeg: “Ons wil nie deelneem 
aan die verpligte proses van hervestiging van immi-
grante wat uit die Midde-Ooste en Afrika kom nie. 
Ons wil nie die besluit van die EU in September 2015 
implementeer nie.”

Pole het voorheen ingestem om met die EU saam 
te werk, maar toe was die linkse Donald Tusk in die 
leierstoel van die linkse Civic-Platform Party. Die feit 
dat hy met die EU op hierdie kwessie saamgewerk 
het, het gehelp dat hy ‘n verpletterende neerlaag 
in die verkiesing ‘n paar maande later toegedien is. 
Daarna het die nasionalistiese Law and Order Party 
(PiS)oorgeneem.

Die VAANDELDRAER Jaargang 21 (Augustus 2017)



16

Witold Waszczykowski

Laasgenoemde het hulle houding teen die ‘vlugteling 
vestiging’ verhard en hulleself die gramskap van die 
EU se burokrate op die hals gehaal. Dit het gelei tot 
‘n verskeidenheid konfrontasies en wets- en poli-
tieke gevegte tussen Brussel en Warskou wat nou 
nog by die dag meer en meer driftig raak.

“Migrasie is die beleid van die land,” het Waszc-
zykowski gesê. “Die proses van migrasie is veronder-
stel om gereguleer te word deur die beleid van die 
land. ... Dit hang af van die werksmark omdat die ge-
brek aan arbeid die mark oop maak vir die arbeid ... 
en die Poolse regering reguleer die migrasie-beleid 
volgens hierdie faktore.”

Pole is egter nie alleen in hierdie botsing met die EU 
nie, aangesien nabygeleë Hongarye ‘n soortgelyke 
onwankelbare standpunt ingeneem het oor grens-
beheer en die beskerming van sy bevolking. Honga-
rye het ook gesweer dat die land ‘n plek sal wees 
waar ‘Westerse blanke Christene’ altyd veiligheid sal 
vind.

‘n Verbond tussen anti-migrasielande groei steeds 
in getal en momentum en stuur af op ‘n vinnige af-
name in verbintenis met die superstate soos wat dit 
Brexit in die gesig staar – asook moontlike Polexit in 
nabye toekoms. Tusk het erken dat Pole se onttrek-
king uit die EU dalk op hande kan wees.

Die huidige regering doen baie in hulle mag om 
hulleself op ‘n botsingspad met Brussel te bevind. 
Dit het begin met omgewingsdeterminisme al die 
pad boontoe tot by die prosedures om demokrasie 
te beskerm.

Waszczykowski het ook gesê dit is die terugkeer na 
nasionalistiese en soewereine heimwee wat teen-
woordig is in dele van die Poolse gemeenskap wat 
die PiS in 2015 opgestoot het na magsposisie en dit 
word vandag op ‘n hoë vlak gehou deur sosiale ste-
un – 35%-40%.

Onlangse syfers van Infowars toon dat slegs 1.4% 
van die immigrante wat in Italië aankom, Siriese 
vlugtelinge is en dit bevestig die feit dat die oorwel-
digende meerderheid van die mense wat in Europa 
instroom ekonomiese immigrante is uit lande waar 
daar nie oorlog is nie.

Daar is nie meer terugkeer op hierdie pad nie. Die 
deure moes lank terug gesluit gewees het en die 
boodskap dat die swartes onwelkom is, moes duide-
lik uitgespel gewees het. Maar soos met alle liberale 
besluite het dit gelei tot die aftakeling van Europese 
lande se onderskeie gemeenskappe en dit sal uitein-
delik tot hulle vernietiging lei.

IN DIE WINTER VAN MY LEWE
COBUS MOOLMAN

Geseënd is hulle wat altyd verstaan 
As ek bewend moet tas of struikelend gaan; 
Wat weet dat my ore met moeite kan hoor; 
Dat ek maklik die draad van my storie verloor.

Geseënd is hulle wat self sommer weet 
Dat my oë al swak is en ek maklik vergeet. 
Geseënd is hulle wat kastig nie sien 
Dat ek koffie gemors het toe hul my bedien.
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Geseënd wie lus het om rustig te wag 
Terwyl ek vertel van my eensame dag; 
Wat nooit sal verwyt of of humeur sal verloor; 
Al vertel ek dieselfde ou storie weer oor.

Geseënd wie óók deur die newels kan dring 
Om gisters weer helder na vore te bring. 
Geseënd is hulle wat my op my oudag laat voel 
Dat hul liefde en agting opreg word bedoel.

Wat verstaan as my kragte my weifelend laat vra 
Hoekom is my kruis soms so swaar om te dra? 
Wat die las help verlig met hul liefde vir my 
Op die skof wat my eindelik Huis toe sal lei.

SAP WIL NIE HELP TYDENS 
SWART OP WIT AANVALLE
Carel Kruger het sewe uur in die aand met Lavender 
Road afgery toe ‘n taxi voor hom insny. Hy het toe-
ter gedruk en sy ligte geflits en toe het die taxi hom 
van die pad probeer af  forseer. Carel het van laan 
verander en van die taxi probeer wegkom. Agter die 
wit taxi wat hom van die pad af probeer forseer het, 
was daar ook ‘n blou een. Die blou taxi het van agter 
in hom vasgery en hy sê dat sy voertuig se elektron-
iese stelsel outomaties uitsny as daar ‘n sekere tipe 
stamp is en dit is wat toe gebeur. Sy bakkie het gaan 
staan. Drie swartes het uit die twee bakkies gepeul. 
Die bestuurder van die wit taxi wou Carel se voertuig-
sleutels deur die venster gryp en toe hy weerstand 
bied, het hulle hom deur die venster aangerand.

Hy het besef dat hulle van plan is om hom dood te 
maak. Hy het probeer wegkom, maar toe hy uit die 
bakkie is, het een hom met ‘n baksteen teen die kant 
van sy kop geslaan. Hy het probeer staande bly ter-
wyl hulle aangehou het om hom te slaan.

Twee polisiemanne van Pretoria het gestaan en toe-
kyk, maar niks gedoen om die aanval te keer nie. 
Carel het om hulp geroep, maar geen reaksie gekry 
nie. Hulle was gewapen, maar selfs toe Carel een 
aan die mou gryp en om hulp pleit, het hulle steeds 
net bly staan en kyk hoe een aanvaller hom nog een 
hou met die baksteen toedien.

Carel het toe tussen die motors in Lavender Road 
deur gevlug en ‘n vriend gebel om te kom help. An-
der lede van die metro-polisie het later bygekom om 
hom te help en twee van die verdagtes is gearrest-
eer. Carel het gesê hy gaan die twee polisiemanne 
wat net gestaan en kyk het hoe hy vir sy lewe veg, 
aankla. 

Die twee aanvallers is op R600 borgtog vrygelaat en 
ons almal weet dat die saak nie verder gevoer sal 
word nie.

Carl Kruger ry ‘n duur, nuwe tipe motor en dit was 
sy ondergang. As hy ‘n ou bakkie gery het, kon hy 
ongedeerd weggekom, maar dit is die prys wat 
betaal word vir luukshede. So het die nuwe TV-stelle 
almal afluisterapparate in en sommiges is daar selfs 
kameras.  Die ou modelle is nog veilig om in jou huis 
te hê, maar hulle werk natuurlik nie so goed nie. Die 
nuwe motors het almal volgtoestelle in en dus kan jy 
nie vir die vyand vlug nie, want hulle weet te alle tye 
waar jy jou bevind. Dieselfde geld vir selfone.

REGSTAPPE TEEN LINKSE REG-
STELLENDE AKSIE OP VSA KOL-
LEGES
Die Verenigde State se departement van justisie is 
gereed om regstappe teen kolleges in die land in te 
stel vir anti-wit rassisme as gevolg van hul diskrimi-
nerende toelatingsbeleid wat nie-blankes bevorder 

Die VAANDELDRAER Jaargang 21 (Augustus 2017)



18

oor gekwalifiseerde blanke studente aansoeke, het 
die New York Times berig.

Volgens die referaat, wat ‘n departementele interne 
memorandum aangehaal het, soek die prokureurs 
in die departement se burgerregte-afdeling mense 
wat belangstel om te werk aan ‘n nuwe projek oor 
ondersoeke en moontlike litigasie wat verband hou 
met opsetlike rasgebaseerde diskriminasie by uni-
versiteits- en universiteitstoelatings.

Die Amerikaanse Hooggeregshof het vroeër beslis 
dat dit nou onwettig is vir universiteite om van linkse 
‘regstellende aksies’ (‘n kodewoord vir anti-wit dis-
kriminasie) gebruik te maak by die bepaling van die 
toelatingsbeleid, wat doelbewus ontwerp was om 
intellektueel minderwaardige en laer-telling-swartes 
bo blankes te bevoordeel om in die kollege te kom.

Die howe het beslis dat ras gebruik kan word as een 
faktor onder baie in die evaluering van ‘n aansoeker. 

Volgens die koerant het Roger Clegg die projek om 
ondersoek in te stel oor die toelatingsvereistes by 
kolleges ‘n ‘welkom’ en ‘lang agterstalligheid’ ge-
noem. 

Hy het gesê: “Die burgerregtewette is doelbewus 
geskryf om almal teen diskriminasie te beskerm, en 
dit is dikwels die geval dat nie alleen teen blankes 
gediskrimineer word nie, maar dikwels ook teen Asi-
atiese Amerikaners.”

Clegg het gesê hy sal verwag dat die projek sal fokus 
op die ondersoek van klagtes wat die burgerregte-
afdeling ontvang het oor enige universiteitstoelat-
ingsprogramme.

Hy het ook voorgestel dat die projek sal kyk na skerp 
gapings in toets-tellings en uitsakkoerse tussen ver-
skillende rasse-kohorte binne studente-liggame. Dit 
sal bewys dat toelatingskantore te veel klem lê op 
aansoekers se ras.

EGIPTE ‘N VOORBEELD VIR 
SUID-AFRIKA
Die Joodse skrywer, Maurice Samuels, sê op bladsy 
155 van sy boek You Gentiles, die volgende: “Ons 
Jode, ons is die vernietigers en sal die vernietigers 
bly. Niks wat julle doen kan aan ons eise en behoe-
ftes voldoen nie. Ons sal vir altyd vernietig omdat 
ons ‘n wêreld van ons eie wil hê.”

Enigeen wat dink dat ons blankes nie Europa kan ver-
loor nie, moet na Egipte kyk. Ons weet nou dat an-
tieke Egipte baie blank was en van Europese afkoms. 
Tutankhamen was die eerste baster farao en by hom 
het die dinastie maar eintlik geëindig. Sy pa, Akena-
ton, het met ‘n Nubiër, ‘n swart vrou, getrou.

Josef se broers kon hom nie tussen die Egiptenare 
uitken nie, want hulle was blank net soos hy. En tog is 
Egipte vandag ‘n Derde Wêreld vullishoop vol mens-
like afval van Negroïd/Arabiese basters wat hulleself 
nie eens kan voed sonder hulp van die Weste nie.

Dis nodig om te verstaan dat hierdie saak, die kwes-
sie van verbastering en sodoende die aftakeling van 
ons beskawing, die middelpunt is wanneer geveg 
word vir ‘n goeie saak. Alles wat na ons kant toe ge-
gooi word – massa immigrasie, feminisme, ‘homo-
seksuele regte’, vryheid vir dwelms, kulturele Marx-
isme, anti-blank/mans psigologiese interpretasie, 
ens., het alles hulle wortels hierin – hierdie fenom-
ene sou nie bestaan het as dit nie was vir ons groot 
vyand, die Jood, nie.
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DIE AFRIKANERBOND WIL OOR-
LOG STOOK

ANC-buiksprekers het al by herhaling en onder groot 
gejuig op openbare vergaderings hulle steun aan 
Mugabe toegesê. Die Afrikanerbond glo dat hierdie 
soort optrede uiteindelik die ANC ’n finale nekslag 
sal toedien.

Projekte wat nog in die pyplyn is, is ’n bloedige konf-
lik in Natal tussen die ANC en die Zoeloes; landswye 
kragonderbrekings; ’n reusestaking wat die land en 
vervoerbedryf sal lamlê, en ’n tweede Chris Hani-
scenario waarin ’n hoëprofiel ANC-leier geweldda-
dig sal sterf.

Ooreenkomstig hierdie geheime plan van die Afri-
kanerbond, kan ons die volgende gebeure te wagte 
wees: Sodra alle strukture in die land vernietig is, sal 
’n sterk VN taakmag in samewerking met die Ameri-
kaanse troepe wat in Botswana saamgetrek is, die 
orde kom herstel, en daarna beheer van die land in 
die hande van die Afrikanerbond plaas. Daar was al 
bevestiging uit ‘n paar oorde hiervan. (Ons verneem 
dat FW de Klerk, Roelf Meyer, Barend du Plessis en 
heelparty ander kamerade, se kispakke glo reeds af-

gestof en gereed in die kas hang vir die luisterryke 
inhuldigingseremonie wat gaan volg).

’n Mens kan verwag dat dit ’n rukkie sal duur voordat 
die volk tot verhaal gaan kom en dan nie sal weet of 
hy moet huil of lag nie; want was dit nie waarvoor hy 
immers gestry en gebid het nie —’n blanke regering 
wat weer die volk se belange op die hart dra, die 
nodige standaarde handhaaf en ’n vaderland waarin 
rus en vrede heers.

Siener het hierdie verloop van sake op 12 Aug. 
1922 soos volg gesien: Alles (in die land) is nuut ... 
voorkoms, toekoms, regering en ook die sitplek. (In 
dieselfde tyd woed daar ’n oorlog oorsee).

Maar hierdie vernuwing is egter slegs tot voordeel 
van die baster-Afrikaner, sê hy, want ondanks die 
nuwe vooruitsigte en nuwe regering in SA, voorspel 
hy dat hier ’n bloedige rebellie gaan uitbreek, en hy 
sien ook dat die rebellie ‘goed en geregverdig is’.

Die vraag is: Hoekom sal die volk juis dan wil re-
belleer? Hoekom nie met dankbaarheid die blanke 
regering verwelkom en hulle daaraan onderwerp 
nie?

Siener sê dis omdat hulle oë intussen oopgegaan het 
en, anders as in die verlede, gaan hulle hierdie keer 
nie die herinstelling van ’n liberale blanke regering 
gedwee aanvaar nie. Die smeltkroes waarvan hy ook 
dikwels gepraat het, is agter die rug, maar die

finale suiwering is nog nie afgehandel nie. Daarvoor 
sal die volk met die Tweede Rebellie — by Vereenig-
ing -- nog moet veg, dinge in eie hande moet neem 
en sy vlag in bloed gedoop moet word. (Boy Muss-
man een van sy briewe. Hoofstuk 29 van Boodskap-
per van God).

Die Tweede Rebellie en staatsgreep wat Siener in 
1922 voorspel het, sal dus nie teen ’n swart regering 
wees nie, maar ’n burgeroorlog, soos in 1914. Dit sal 
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ook die finale fase van sy vryheidstryd wees — ná 
afloop van die Nag van verskrikking.

In 1914 was Siener een van die rebelle teen die des-
tydse SA regering omdat hy vir Brittanje teen Duits-
land gaan veg het. Die Ossewa-Brandwag was ook ’n 
direkte uitvloeisel hiervan. As ons hierdie feite in ag 
neem, wil dit lyk of die toekomstige blanke regering 
wat homself oor die volk gaan aanstel, andermaal sy 
geloof

en beginsels gaan uitdaag, en dit sal dan tot ’n op-
stand onder die volk lei, want Siener het gesê: Kyk 
na die Parlement—dis ‘waar ons dinge gaan begin’. 
Die Parlement is immers die gesagsliggaam waar die 
besluite geneem word. Dit is ook daar waar die drie 
blou briewe se bestemming is wat die moframme 
(blanke ministers) so gaan laat bokspring.

Uit die aard van die saak sal die nuwe SA regering 
geen ander keuse hê as om by die Eenwêreldregering 

in te skakel nie; derhalwe sal die volk se fondament, 
sy Christelike geloof, ook in die slag bly. Dit kan dalk 
die sneller wees vir Siener se Tweede Rebellie en 
daaropvolgende staatsgreep.

Wanneer die Boeremag van die slagveld terugkeer 
nadat die swartes ‘tot by die ewenaar teruggedryf 
is’, sal hulle besef wat gebeur het en dan die wapen 
opneem om te rebelleer. 

Siener het voorspel dat daar dinge ‘oorkant die wa-
ter’ gaan gebeur wat die wêreld se aandag daar 
gaan vestig. Daar sal ’n bloedige wêreldoorlog woed, 
en die wêreldregerings sal hoegenaamd nie in Suid-
Afrika óf sy Tweede Rebellie belangstel nie. Hierdie 
rebellie gaan (volgens Siener) suksesvol wees, deur-
dat die meelopers, verraaiers en joiners uit die land 
verdryf gaan word en diegene wat in die pad kom, 
sal doodgetrap word, het hy gesê.
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