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DIE ROOI HEMP WORD VERWERP

DIE

WYSHEID VAN DIE SWARTES
WEER ‘N STAATSKAPING OP HANDE? 
IS ESKOM SE DAE GETEL?
EN MEER...

VAANDELDRAER 

Agt jaar gelede het ‘n man ‘n profesie gemaak in ‘n 
klein Pinksterkerkie. Nie die naam van die man óf 
dié van die kerkie word verstrek nie, maar die hele 
profesie is op band opgeneem. 
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Die anneksasie van die Zuid-Afrikaansche Republiek 
op 12 April 1877 het meegebring dat Britse garni-
soene die grootste sentra van die Transvaal beset 
het. Met die herstel van die ZAR op 13 Desember 
1880 het openlike vyandelikhede tussen die Trans-
vaalse burgers en die Britse besetters uitgebreek en 
is die Britse garnisoene in Potchefstroom, Pretoria, 
Standerton, Rustenburg, Marabastad en Lydenburg 
beleer.

Om Pretoria te ontset is ‘n Britse leërafdeling van 
Lydenburg af gestuur. Naby Bronkhorstspruit aan 
die Honderivier is die mag deur genl. Frans Joubert 
totaal verslaan en gevange geneem.

Dit was die eerste van ‘n reeks neerlae wat die Britte 
gedurende die Eerste Vryheidsoorlog teen die Boere 
sou ly. Genl. sir George Pomeroy Colley was luiten-
ant-goewerneur van Natal en opperbevelhebber 
van alle Britse troepe in Suidoos-Afrika, maar sy pog-

ings om met sy ontsettingsmag na Transvaal deur te 
dring, is verydel deur genl. Joubert, die Transvaalse 
kommandant-generaal wat met skaars 2 000 man 
die toegang deur die Drakensberge by Laingsnek 
versper het.

Twee keer, by Laingsnek op 28 Januarie 1881 en 
by Schuinshoogte op 8 Februarie 1881, moes Col-
ley met die kous oor die kop na sy militere kamp by 
Mount Prospect terugkeer om sy wonde te gaan lek. 
Begerig om sy geskonde reputasie te herstel het Col-
ley ‘n laaste poging aangewend deur op 27 Febru-
arie die berg Amajuba te beset. Hy wou met hierdie 
oorheersende hoogte in sy besit, die pad deur Laing-
snek met artillerievuur beheer en sodoende poog 
om met ‘n hernieude aanval op die toegangsweg sy 
opmars na Transvaal geslaag op dreef te kry. By wyse 
van ‘n nagmars het hy dit reggekry om in die nag van 
26/27 Februarie 1881 troepe op Amajuba te plaas. 
Hiermee het hy ‘n verrassing behaal, want dit was 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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aan te pak nie. Nadat hy die borswering en ‘n viertal 
koppies op die rand van die plato beset het, het hy 
dadeloos gewag, skynbaar om sy soldate geleent-
heid te bied om uit te rus, salig onbewus van die ont-
plooiing van die stormgroepe wat onder dekking van 
die dooie grond, besig was om die berg te bestyg.

Teen ongeveer 12h45 die middag was die Boere in 
posisie om die borswering van die plato en gereed 
vir die finale stormaanval. Terwyl ‘n speerpunt van 
ongeveer 60 burgers vorentoe beweeg, het die res 
dekkingsvuur verskaf en met moordende akkuraat-
heid die Britse rooi en duidelike teikens agter hul yl 
skanse afgemaai. Colley wat op dié tydstip besig was 
om te dut, is totaal verras en nie hy of sy troepe in 
linie of die reserwes, kon die borswering op die kruin 
afweer nie.

eers na dagbreek dat genl. Joubert van die ontstel-
lende feit kennis gekry het.

Joubert wat besef het dat sy linie aan weerskante 
van Laingsnek nou deur omvleueling bedreig word, 
het aan genl. N. Smit opdrag gegee dat Amajuba in-
geneem moet word. Met drie stormgroepe onder-
skeidelik onder bevel van veldkornette S.J. Roos, J.J. 
Ferreira en D. Malan is die teenaanval uitgevoer. Die 
linkerafdeling het die berg van die suidoostekant en 
die regter stormgroep van die westekant, en die sen-
trale groep die berg vanuit die noordooste aangeval.

Colley het aanvanklik min gedoen om sy magte or-
dentlik op die kruin te verskans. Hy was ook traag 
om artillerie op die berg te sleep. Voorts het hy geen 
plan in werking gestel om die Boerestellings weer-
skante van Laingsnek met ‘n gekoördineerde aan-
val van Amajuba af en sy kamp by Mount Prospect 
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profesie is op band opgeneem. Hier is ‘n verkorte 
transkripsie daarvan:

“Ons Hemelse Vader sê dat vandat hierdie wêreld 
begin het en Ek alles geskep het, het Ek gepraat oor 
die uur wat nou oor die wêreld gaan kom. Ek het 
deur my profete gespreek en gesê: Deur my Gees 
(By my Spirit) sal daar in die eindtyd gevaarlike tye 
kom. Dit sal soos ‘n storm skielik oor baie kom, maar 
julle wat wandel in My Teenwoordigheid, Ek sal julle 
bewaar van die dinge wat gaan begin ontvou op die 
planeet. Ek het alle dinge geskep en Ek het gespreek 
en Ek sal dit sekerlik laat gebeur, sê die Almagtige. 
Want die geleerdes sal kom en sê: Waar is die be-
lofte van Sy Wederkoms? Maar Ek sal elke mond 
stil maak en elke een wat vermetel teen My spreek, 
eenkant toe vee en Ek sal my Koninkryk instel wat ‘n 
ewige Koninkryk is. Weet dit vanaand, wandel naby 
My. Ek sal in jou behoeftes voorsien, ek sal jou ver-
sorg. Jy sal nie vrees die dinge wat jy sien in die dag 
gebeur nie of in die nag nie, want as die uur van die 
duisternis kom, sal jy in vrede slaap. Dit is Ek wat 
waak oor dié wat hulleself aan My oorgegee het.

Kom na My, sê die Almagtige, met ‘n ten volle 
oorgegewe hart. Doen die dinge waarvan ek gepraat 
het, en Ek sal jou beskerm, Ek sal jou lei, Ek sal jou 
op die ewige Weg lei. Ek het hierdie dinge gespreek. 
Gaan dus en wees nie bekommerd nie. Elke keer as 
jy na die nuus kyk en hulle sê kyk hier, kyk daar, en 
dit bring die gees van vrees oor die volk, moenie be-
kommerd wees nie, want Ek berei die wêreld voor 
vir die laaste uur. Die uur is nou baie kort en Ek het 
gesê Ek kom gou en my beloning is met My. Dit was 
2 000 jaar gelede.

Dit is nou die tyd van die laaste berou vir die laaste 
oes en die tyd vir berou. Ek sal in my Koninkryk siele 
red op plekke waar julle nie gedink het daar siele is 
om te red nie, Ek sal van die kerke aanspreeklikheid 
eis, en hulle wat traag is en hulle wat lui is en hulle 
wat My nie wil aanbid nie; hulle het die wêreld lief 

Teen eenuur was die inbraak voltooi en het die 
Boere deur die doelwit begin veg terwyl die Britse 
soldate voor hulle suidwaarts wat die berg bo-op 
vorm, vlug en sneuwel. Geen teenaanval kon deur 
Colley georganiseer word niee en terwyl hy deur die 
induiestorting van sy verdediging vasgenael staan 
en toekyk, is hy dodelik getref. Sommige soldate het 
tydens hulle vlug oor die rand van die suidelike kruin 
gestort, dog die meerderheid wat nie gedood is nie 
het oorgegee.

Dit was die verpletterendste neerlaag wat ‘n Britse 
leërafdeling sedert Isandhlanwana gely het. Die 
uitslag as ‘n besliste neerlaag van die hele reeks 
gevegte van die Eerste Vryheidsoorlog is deur die 
Liberale regering van Gladstone aanvaar en ‘n wap-
enstilstand is met die Boere aangegaan. Dit het gelei 
tot die Pretoriase konvensie in 1881 en to die Lon-
dense konvensie in 1884 wat die onafhanklikheid 
van die ZAR weereens herstel het. Die oorwinning 
kan beskou word as die geboorte-uur van moderne 
Boerenasionalisme. (Inligting verskaf deur GELOFTE-
LAND).

Kommentaar: Vir die Boere was die Slag van Majuba 
‘n verbysterende oorwinning – die beslissende slag 
vir die Eerste Vryheidsoorlog. Daar is geen veldslag 
in die Suid-Afrikaanse geskiedenis wat die eenheids-
bewussyn en trots van die Boer meer gestimuleer 
het as die Slag van Amajuba nie. Die Boer is vervul 
met nasionale trots en respek soos nog nooit tevore 
nie! 

‘N PROFESIE – DIE ROOI HEMP 
WORD VERWERP!
Agt jaar gelede het ‘n man ‘n profesie gemaak in ‘n 
klein Pinksterkerkie. Nie die naam van die man óf 
dié van die kerkie word verstrek nie, maar die hele 
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en hulle het die dinge van die wêreld lief, hulle sal 
geskud word. Ek het gespreek, sê die Almagtige.

En selfs in hierdie land (Suid-Afrika) sal Ek die een 
met die rooi hemp wegvee, want hy het My verwerp 
... die een met die rooi hemp. Hy het gekom met 
trots en arrogansie. Hy sal die eerste wees om te val, 
want hy dra die kleur van geweld, hy dra die kleur 
van moord. 

Die rooi hemp word weggevee

Ek sal hom eenkant toe stoot, want My oordeel is 
met hierdie volk en Ek het ‘n plan. In die land van 
Kus is daar baie dinge wat moet gebeur, want dit is 
die uur waarin Ek genade met hierdie kontinent sal 
hê. Ek sal nie dinge laat gebeur wat buite beheer is 
nie. Ek sal alles wat gebeur Self beheer. Om ‘n vrede-
volle toekoms te verseker, sal Ek eenkant toe vee en 
Ek sal een man ophef wat sal spreek in die hoogste 
regering van die land. Hulle sal hom met ‘n groot 
salaris probeer omkoop, maar hy sal weier, want Ek 
sal hom in daardie uur versterk en Ek sal aan hom 
voorsien soos wat ek met Elia gedoen het.

Wanneer hulle in die noorde sê vrede, kom ‘n skie-
like vernietiging daarheen. Ek sal ‘n groot storm 
opwek en Ek sal maak dat mense bymekaar kom in 
groepe, beide in die noorde en ook in hierdie volk 
en Ek sal ‘n skudding in hierdie land veroorsaak. In 
Zimbabwe sal een val en die nasie sal verlos word.

Weet vandag dat die tyd op hande is dat Ek die hele 
aarde sal skud. Daar sal wees geweld, bekommernis, 
onrus, verwarring. Ek SAL die mens dwing dat hy op 
My moet staatmaak en nie op sy eie verstand nie, 
en ook nie op sy kennis nie en DAN sal Ek oor hulle 
waak, dat hulle My in al hulle doen en late moet ken, 
hulle voete rig en hulle wysheid gee. Ek sal verwar-
ring bring in die kamp van dié wat My nie ontvang 
nie. Ek sal maak dat die hand van die een teen die an-
der is. Ek sal maak dat diep geheime ontbloot word. 
Die dinge wat hulle gedink het nooit sal uitkom nie, 
Ek sal dit na vore bring, sê die Almagtige. En daar 
sal skandes wees en daar sal onrus onder die volke 
wees, net wanneer hulle dink dat hulle ‘n toestand 
van vrede bereik het. Ek sal in die hart van die leier 
van die kinders van Israel ‘n wysheid gee wat ver bo 
die wysheid van die dwaasheid van hierdie wêreld is 
wat wil regeer en beheer. En daar sal ‘n storm wees. 
Ek het dit gespreek – daar sal ‘n storm wees.

Wat julle betref, klein kudde, Ek het met julle ge-
praat en gesê julle moet nader aan My kom. Ek is 
julle enigste veiligheid. In My is julle hoop, is julle 
toekoms, is julle sekuriteit. Ek is die een wat waghou 
oor julle, wat julle beskerm. Julle is my huis (familie) 
en ek sal vir julle sorg. Deur die krag van die gebede 
van die regverdiges sal Ek hierdie land stuur. Die volk 
sal met een stem praat. Ek het gespreek. Die poorte 
van die hel sal nie hier oopgaan in hierdie land wat ek 
eenkant gesit het vir My doel nie, sê die Almagtige.

WYSHEID VAN DIE SWARTES
Angie Motshekga (Onderwysdepartement): “Die 
mense wat matrieksertifikate verkoop probeer ook 
maar net om ‘n lewe te maak. Daardie sertifikate is 
dieselfde as dié wat julle van ons kry, die kwaliteit is 
ongelooflik. Ek is beïndruk.”

Minister van Verdediging: “Militêre voertuie en tenks 
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behoort rooi of blou geverf te word. Net verlede jaar 
het ons meer as 74 voertuie en tenks verloor nadat 
hulle met camouflage (kamoeflering) geverf was. Ka-
moeflering smelt saam met die agtergrond en maak 
dit vir ons moeilik om hierdie voertuie op te spoor 
wanneer hulle per ongeluk verlê word.”

Minister van Landbou, Bosbou en Visserye: “Ons 
voorvaders het dierevelle gedra omdat Suid-Afrika 
nie toe so koud was nie. Maar die blankes het gekom 
met hulle toestelle (gadgets) en nou het ons al hier-
die koue fronte.”

Adjunk-Minister van Toerisme: “Ek het nie ‘n pro-
bleem met mense wat wild steel nie, ek het net ‘n 
probleem as hulle dit doen sonder die nodige doku-
mente. Wilddiewe moet gelisensieer word.”

Lydia Sindiswe Chikunga, Adjunk-Minister van Vervo-
er: “Dis nog moontlik om met jou kar te ry en geld te 
spaar, ongeag die brandstofverhogings in die land.” 
Dan sê sy daar is beproefde metodes wat dekades al 
gebruik word soos “om jou hoofligte af te skakel as 
jy in die nag ry”. Ander metodes is glo om jou enjin 
af te skakel terwyl jy ry en om nie passasiers in jou 

motor te hê nie.

WEER ‘N STAATSKAPING OP 
HANDE? 
Wat ook al die ‘State Capture’ onder die vorige pre-
sident was, dit is kinderspeletjies wanneer dit verge-
lyk word met die openlike verkragting van ‘n lewens-
noodsaaklike en nodige diens vir die gemiddelde 
Suid-Afrikaner wat op die punt staan om onder ons 
neuse te gebeur.

Ramaphosa is getroud met Patrice Motsepe se sus-
ter, Tshepo Motsepe.

Jeff Radebe (Suid-Afrika se minister van Hernubare 
Energie) is getroud met Patrice Motsepe se ander 
suster, Bridgitte Motsepe Radebe.

Dus beide die president en die minister van Energie-
sake is getroud met die susters van die man wat die 
grootste en leidende Energie Maatskappy in die land 
het – African Rainbow Energy & Power (AREP)

Brian Dames is die HUB van AREP. Hy is die voor-
malige Groep HUB van Eskom. In Desember 2018 
het Brian Dames uit Eskom Sustainability Task Team 
bedank as gevolg van ‘n konflik van belange.

AREP-beleggings of besigheidstrategie is op Genera-
tion, Transmission en Distribution gebaseer. Volgens 
Ramaphosa se Staatsrede 2019 sal Eskom ook opge-
breek word in Generation, Transmission en Distribu-
tion. Die opbreek van Eskom in 3 entiteite pas pre-
sies in met AREP se strategie en dit het wenkbroue 
laat lig.

AREP word bestuur deur ‘n voormalige Groep HUB 
van Eskom wat aanvanklik in die Eskom Sustainabil-
ity Task Team was, en dit het wenkibroue verder laat 

Angie Motshekga
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lig. Dat al hierdie besluitnemers familie van mekaar 
is, is skokkend.

Die feit dat die Minister van Energiesake, Jeff 
Radebe, weier om die name bekend te maak van 
27 Independent Producers (IPPs) wat in die multi-
biljoen-rand ooreenkomste met die regering is, is 
gewetenloos.

Toe die President ‘n energie-ooreenkoms met on-
afhanklike energievervaardigers (IPP) gemagtig het, 
het die Minister van Energiesake ‘n ooreenkoms 
geteken wat op 56 biljoen rand geskat word.

Die volgende doelwit is om ‘n valse energiekrisis in 
die land te skep wat so erg sal wees dat besighede 
‘n ernstige knou sal kry, bv. ‘n nuwe deelkragskedule 
om Eskom onbevoeg te maak.

Die groter plan is om opsetlik en doelbewus bekend 
te maak dat Eskom onbevoeg is sodat die swaers 
(Brothers-in-law) opgestel kan word vir ‘n oorname 
van die hierdie kritieke Suid-Afrikaanse bate.

Want ons het hier te doen met roekelose gewoon-
temisdadigers.

Ramaphosa is in 1974 vir die eerste keer vir 11 
maande opgesluit in Mosambiek weens sy betrok-
kenheid by ‘n terroristegroep wat die Mosam-
biekregering omver wou werp. In 1976 is hy weer 
vir 2 maande tronk toe vir onwettige optogte en 
aanhitsing wat gelei het tot stakings en geweld by 
universiteite.

Toe is hy weer in 1980 vir 3 maande tronk toe weens 
sy beplanning en organisasie van terroristiese aan-
valle teen die ou regering. In 1989 lei hy ANC-terror-
iste na die Transkei om die regering daar aan te vat 
en meer as 50 van sy ANC-makkers sterf tydens die 
aanval. Hy het net betyds gevlug.

In 1990 vergesel hy die politieke gevangenes wat 

vrygelaat is na ‘n vergadering in Lusaka. Hy organi-
seer verdere terroriste-aanvalle teen blankes en stig 
die Black Mine Workers Union. Hy word voorsitter 
van Cosatu en later hoof onderhandelaar met Roelf 
Meyer tydens die verraderlike oorgawe aan die ANC 
by Kodesa.

Tydens die Nasionale Konferensie van die ANC in 
1993, noem hy dat die witmense soos ‘n padda in die 
kookwater behandel moet word. Eers in lou water 
en dan stelselmatig moet die water warmer gemaak 
word anders spring die paddas uit – wat beteken dat 
die witmense stelselmatig uitgemoor moet word.

Bietjie vir bietjie moet hulle uitgewis word, anders 
sien die wêreld dit as volksmoord. ‘n Paar boere per 
week op plase word dan net as gewone misdaad 
gesien en geen groot bohaai word daaroor gemaak 
nie.

Hy het ook 2 jaar gelede genoem dat die “so called 
White Business Monopoly supremest” beëindig en 
vernietig moet word en Malema is agteraf befonds 
om dit aan te hits.

Hy word verdink van miljoene rande se onwettige 
belange by maatskappye en betaal ‘n groot bedrag 
omkoopgeld om sy naam skoon te kry.

Hy het ook die polisie opdrag gegee om die myners 
by Marikana te skiet en het later omkoopgeld aan 
families betaal om weereens sy naam skoon te kry.

Hy is een van die rykste persone in Afrika as gevolg 
van BEE transaksies en onwettige bedrywighede en 
is tans ongeveer R7 biljoen sterk wat hy oor jare by 
die blankes gesteel het.

Hy het ook onlangs gesê dat grondeise sonder ver-
goeding Suid-Afrika in die nuwe Tuin van Eden gaan 
omskep en dat die ANC oor die regte persone beskik 
om Suid-Afrika binne 2 jaar as die rykste land in Af-
rika te vestig en voedsel uit te voer na die res van die 
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wêreld. (Probeer om nie te lag nie!)

Om verder te wys hoe ‘n sluwe- en agterafterroris hy 
in werklikheid is, is hy ook lid van die Nuwe Wêrel-
dorde, asook van die Internasionale Kommunistiese 
Raad.

Daar is nog baie ander feite en dinge omtrent Mnr. 
Kleineus waarvan die publiek nie weet nie, maar hi-
erdie is genoeg vir nou.

Die punt is dat ons enigiets van hierdie kommunis 
kan verwag. Ramaphosa is ‘n geharde misdadiger 
wat met ‘n bose doel werk. Tot dusver het hy alles 
reggekry wat hy beplan het.

Word wakker, blankes van Suid-Afrika! Word wakker 
voordat dit te laat is!

IS ESKOM SE DAE GETEL?
Om die Kragvoorsiening in Suid-Afrika te verstaan:

AC = Alternating Current

DC = Direct Current

ANC = Absolutely No Current

Ons dink dis net ‘n grappie, maar die werklikheid is 
veel erger. Die vraag is net: Sal Suid-Afrika se ele-
ktrisiteitsnetwerk ineenstort en die land in weke 
lange duisternis dompel? Mense wat weet, sê dis 
moontlik, maar onwaarskynlik. Maar die feite laat ‘n 
mens tog wonder.

Eskom se HUB, swart Tshediso Matona het oor die 
beplande deelkrag gesê: “Oor die jare, in ‘n omgew-
ing van oorspanne kapasiteit, het ons kritieke on-
derhoud vertraag omdat ons die ligte wou aan hou.” 
Dom besluit. Moet ons daaroor bekommerd wees?

Terry Mackenzie-Hoy, ‘n raadplegende elektriese 
ingenieur, het aan Afrika Check gesê dat “beurtkrag 
is as gevolg van kragtekorte, maar dit is ‘n beplande 
gebeurtenis. Die afskakel van die hele netwerk is on-
beplan.”

Mike Rycoft, ‘n energie-analis en artikelredakteur 
van Energize-tydskrif, verduidelik dat “die ineen-
storting van ‘n netwerk die gevolg kan wees van 
‘n oorlading van die hele netwerk of enige seksie 
daarvan. Met ander woorde, wanneer die aanvraag 
na krag sal die vermoëns van die opwekkingsbronne 
om krag te voorsien, oortref.”

Dit is nie so ‘n eenvoudige proses om die krag som-
mer net weer aan te skakel nadat dit afgegaan het 
nie. Dit is soos ‘n selfoon met ‘n pap battery. As jy dit 
weer wil aanskakel, moet jy ‘n kragbron vind om dit 
mee te laai.

Rycroft sê dat ‘n betekenisvolle hoeveelheid krag 
nodig is om ‘n kragstasie weer aan te skakel. Dit 
staan bekend as ‘n “Black” of “kick start”.

Andrew Kenny, ‘n raadgewende ingenieur wat voor-
heen by Eskom gewerk het, sê dat om krag te vind 
vir ‘n “kick start” is maar net die eerste stap. “Wan-
neer die kragstasies wel uiteindelik loop, sal hulle 
versigtig met mekaar gesinchroniseer moet word 
op die regte stroomspanning, frekwensie en fase, 
en ladings sal versigtig in lyn gebring moet word 
om daarby aan te pas. Dit alles is ‘’n uiters moeilike, 
presiese en tydrowende werk.” 

Die land kan dan van ‘n paar dae tot ‘n paar weke 
of selfs maande in duisternis wees, afhangende van 
hoeveel kundigheid nog hier te vinde is. Hierdie skat-
ting sluit die herstel van die kragstasies en lyne uit.

‘n Ander skatting het gesuggereer dat Suid-Afrika 
“rolling blackouts” kan ondervind.

Die VAANDELDRAER Jaargang 23 (Februarie 2019)
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Kenny meen dat as daar ‘n totale ineenstorting 
van die netwerk is, sal dit inderdaad dae indien nie 
weke neem om dit te herstel nie. Meer as ‘n week 
is realisties volgens Rycroft, ander sê dit kan tot ses 
maande duur, afhangende van hoeveel herstelwerk 
gedoen moet word. Hy sê dat ons nie op die hulp 
van buurlande sal kan staatmaak vir tydelike by-
stand nie omdat ons bitter min krag invoer. Ons is 
eintlik ‘n “krag-eiland”. Ons voer meer krag uit as 
wat ons invoer. Ons sal dus nie eens in die geval van 
so ‘n totale “blackout” hulp kan verwag nie.

Om te “kick start” het ons 40 000 MW nodig uit 
enige ander land en ons is die enigste land op die 
kontinent wat daardie soort krag opwek. Daar word 
verder verwag dat ons vir jare vorentoe beurtkrag 
sal hê.

Medupi is lankal onder skerp kritiek weens vertrag-
ings en swak werk wat ontploffings en ander el-
lendes tot gevolg gehad het. Die kragstasie is weer 
in die spervuur en hierdie keer oor die gebrek aan 
onderhoud. Clyde Bergemann Africa (CBZ) is gekon-
trakteer om die asstorting daar te hanteer en te ver-
wyder. Maar hulle het nou aan Medupi onttrek. Die 
maatskappy het langtermynkontrakte om ook die as 
by agt ander kragstasies te beheer.

Vier van die vyf eenhede by Medupi werk, maar 
een van hulle werk teen die helfte van sy kapa-
siteit. Eskom reageer nie onmiddellik op probleme 
by Medupi nie en dinge word dae lank net so gelos. 
Massiewe asvragte word dan oor alles uitgespuug. 
Teen die tyd dat die probleem reggestel word, is die 
skade reeds enorm.

Geld is maar altyd die probleem en onderdele is 
moeilik om te kry. Sewe eenhede het binne vyf ure 
afgeskakel terwyl daar gesukkel is om onderdele te 
kry. Dit het Fase 4 Beurtkrag veroorsaak met Eskom 
wat die kragvoorsiening verminder het met 4 000 
MW om die netwerk te beskerm teen totale ineen-
storting.

Eskom het gesê dat vier van die sewe eenhede wat 
op Maandag, 11 Feb. afgeskakel is, weer aan die 
gang is en die ander drie sal spoedig volg.

Ons kan nie eintlik opgewonde hieroor raak nie, 
want ons weet hoe dit werk. Sedert Maandag 11 
Februarie was daar steeds elke dag kragonderbrek-
ings met ‘n dreigement dat Fase 4 dalk nie genoeg is 
nie. Die fase na Fase 4 is die algehele ineenstorting.

Die padda in die drinkwater skree so elke nou en 
dan benou “Die krag gaan uitskop! Die krag gaan uit-
skop!” Maar ons glo dit nie meer nie en wanneer dit 
regtig gebeur, sit ons in die duisternis!

ANGUS VERBONDE AAN DIE 
ROUND TABLE?
Profete en godsmane sit saam om die “ronde tafel” 
nie. Die Bybel praat teen geheime organisasies om-
dat dit ‘n Sataniese oorsprong het. Die Illuminati is 
‘n afdeling van die Lucifer Trust, ‘’n tentakel van die 
“Round Table”.

Met hierdie bietjie agtergrond is dit dus heeltemal 
gegrond om bekommerd te weet oor die feit dat die 
Round Table (afstammeling van die Lucifer Trust) 
Oom Aartappel geteiken het met nie minder nie as 
drie toekennings nie.

Gelowiges en die Round Table-klub loop nie die-
selfde pad nie. Die Round Table is ‘n organisasie in 
SA en regoor die wêreld wat ‘n afdeling is van die 
Knights Templar. Die Knights Templar is ‘n afdeling 
van die Vrymesselaars, die Vrymesselaars ‘n afdeling 
van die Illuminati, en die Illuminati is weer ‘n afde-
ling van die Lucifer Trust.

Wat aanhangers van Angus Buchan erg bekommer, 
is dat daar moontlike bande is tussen Buchan en die 
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Round Table. Hy die afgelope jaar altesaam drie toe-
kennings van hulle ontvang.

Die feit dat die Round Table hierdie toekennings ge-
maak het, is nie die probleem nie – hulle maak ger-
eeld toekennings aan instansies en indiwidue; maar 
wat hinder, is dat Buchan hierdie toekennings van 
die Vrymesselaarsbeweging geredelik aanvaar het.

‘n Ander kwelling is Buchan se openlike verbintenis 
het met Rick Joyner van Amerika se NAR (Nuwe Ap-
ostoliese Reformasie) wat in Suid-Afrika verteen-
woordig word deur Angus Buchan, Danie Slabbert 
en Nevil Norden. Rick Joyner en sy apostels is al se-
dert 2004 besig met hulle ‘Reformasie’ in Suid-Afrika 
en dit was nie moeilik om Buchan daarby in te trek 
nie.

Dit mag dalk net onskuldige toekennings wees, maar 
dit maak ‘n mens ongemaklik voel. Beide die Sha-
lom Trust en Mighty Men Movement werk vir pre-
sies dieselfde doel as die Round Table – die opheff-
ing van die man in die gemeenskap. Dit is vrugbare 
aarde om te bearbei. Die aanslag van die Sataniese 
feministe organisasies teen die man is groot en daar-
by demoniseer ons regering blanke mans in die ge-
meenskap. Dus stroom veral die mans na Buchan se 
byeenkomste, want daar voel hulle dalk weer soos 
manne, wie weet? Hulle sien nie die gevaar nie om-
dat hulle dit nie WIL sien nie.

Ene pastoor Dirk vra in ‘n brief aan Oom Aartappel: 
Is Angus Buchan ‘n lid van die Round Table? Is hy ‘n 
lid van die Ridders Tempelier (Knights Templar)? Is 
hy ‘n lid van ACDP?

Dis almal geldige vrae waarop hy geen antwoord 
gekry het nie. In 2016 het ACDP ‘n “profeet” van die 
Ridders Tempelier genooi om hulle toe te spreek. 
Die derde vraag van pastoor Dirk is dus heeltemal 
geregverdig en die antwoord vir ons almal is belan-
grik om te weet. ‘n Antwoord het ons egter nie gekry 
nie.

Die hele ou spul is saamgekoek in een konkoksie. 
Rick Joyner (Apostel in die New Apostolic Reforma-
tion NAR) is lid van die Ridders Tempelier en hy het 
nou aangesluit by Angus Buchan. Buchan, Danie 
Slabbert en Nevil Norden en hulle is “close buddies” 
en werk saam hard aan NAR se doelstellings in ons 
land.

Rick Joyner in sy Ridder van Malta uniform
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Dit is niks nuuts nie. Rick Joyner en ander “Apos-
tels” en “Profete” uit die VSA het hulle vinger in 
die Suid-Afrikaanse “Hervorming” al sedert 2004 of 
dalk vroeër. In 2010 is die “profetes” Cindy Jacobs 
(volbloed Jood) deur Graham Power (dik vriend van 
Buchan) uitgenooi as spreker by die Global Day of 
Prayer.

Internasionale sirkels toon groot profetiese belangs-
telling in Suid Afrika en veral sy suidelike kuslyn. Doe 
hoofrede is as gevolg van die baie profesieë oor die 
“latter rain”-beweging van God en wat in ons land 
gaan uitbars en oor die nasies versprei. 

Die welbekende profeet, Rick Joyner (‘n Knight’s 
Templar) het Kaapstad besoek in Julie 2004 en op 
die konferensie op 22 Julie 2004 gesê dat “God op 
die punt staan om kragtige bedieninge gesentreer 
langs die suidelike kuslyn van Suid-Afrika, bekend te 
maak”. Lekker uit sy duim gesuig. Angus se “bedi-
ening” pas hierdie profesie perfek, want dit is hoof-
saaklik gesentreer al langs die suidkus van ons land.

Buchan was die perfekte man om die werk te doen. 
Dit sou ‘n spesiale soort man verg om tot die Suid-
Afrikaners deur te dring en die Apostoliese en Pro-
fetiese boodskap ‘under cover’ te versprei. Buchan 
het saamgewerk met NAR in die VSA om hierdie 
godlose evangelie, wat só Christelik klink, maar dit 
nie is nie, sedert 2004 te stoot. Dit was ook die jaar 
waarin Rick Joyner na ons land gekom het en hoogs 
waarskynlik Buchan as sy dissipel gewerf het.

Joyner is een van Satan se hoofdissipels in die werk 
om die blanke Christene te mislei. Hy het oral sy 
vingers in die goddelose “kerke” wat die Dominion-
teologie uitdra. Hulle glo dat God sy titel-akte vir die 
aarde verloor het in die Tuin van Eden en dat die 
“kerk” moet opstaan en dit terugneem en die vy-
ande van God ten alle koste onder hulle voete moet 
kry. Hulle glo dat hulle dit kan doen deur die Sewe 
Berge van Invloed (Seven Mountains of Influence. 
Hulle glo dat tensy hulle die aarde oorwin, kan die 

Messias nie terugkom nie. Die doktrine word ook 
genoem Latter Rain of New Order of the Latter Rain. 
Hulle glo ook in die Manifestering van die Seuns van 
God-lering wat beteken hulle glo hulle kan onsterf-
likheid bereik deur Jesus Christus te verpersoonlik 
voordat Hy terugkom – dit is die doktrine wat sterk 
deur Angus Buchan bevorder word.

Wie is hierdie boesemvriend van Buchan? Rick 
Joyner word deur baie beskou as die mees bedorwe 
en gevaarlike leermeesters. Hy het geen geweten-
swroeging oor die ontkenning dat Christus uit die 
dood opgestaan het nie.

Hy het Todd Bentley ook in 2008 gehelp om tot on-
bybelse afmetings te styg gedurende die “Lakeland 
Outpouring” waar miljoene mense demoniese “im-
partations” ontvang het deur die afroep van vuur uit 
die hemel, gewelddadige aanbiddingsessies, skop 
en slaan van lede van die gehoor, die aanbidding van 
engele, lasterlike doopsessies en hopeloos “dronk” 
elke aand nadat die “kerk” gesluit is, nie eens EEN 
werklike genesing nie en die ontbloting op nasionale 
TV (ABC Nightline) van die hele geldmaak swende-
lary.

Geldmaak? Dit klink mos onrusbarend baie na Bu-
chan, dan nie? Maar gedurende hierdie sogenaam-
de herlewing in Lakeland het Todd Bentley ‘n profe-
sie uitgespreek wat aan hom gegee was deur Wendy 
Alec (Eienaar van God TV) dat Jesus Christus per-
soonlik sou verskyn op die verhoog op 8 Junie 2008. 
Dit het natuurlik nooit gebeur nie.

Dit is Tyd (It’s Time) dat oom Angus opstaan en aan 
ons verduidelik waarom hy profeet gespeel het in 
die parlement tydens die ACDP se NAR-vergadering 
toe hy geprofeteer het dat die droogte in die Wes-
Kaap teen Maart 2018 iets van die verlede sal wees 
en dat AL die damvlakke dan VOL sal. Maar op 18 
Junie 2018 het die damvlakke op net 38% gestaan en 
op 7 Januarie 2019 op 51%.
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Creamer Media het berig dat die Wes-Kaap se 
Plaaslike Regering teen 31 Maart 2018 reeds R78.2 
miljoen sal spandeer het vir droogteverligtingspro-
gramme.

Die provinsie word van water voorsien uit 44 damme. 
Die gemiddelde watervoorraad dwarsoor die provin-
sie was op 7 Januarie 2019 net 51%, en by slegs vier 
van die damme is daar nie waterbeperkings nie.

Dus moet Angus Buchan een van twee dinge erken:

1. Ek is ‘n valse profeet of

2. God het ‘n fout gemaak!

En ons almal weet nr. 2 kan nie waar wees nie.

BYBELSE OPLOSSINGS?
‘n Mens is so vinnig om te kritiseer en so stadig om 
aan oplossings te dink. Vir die situasie in ons land 
wat oor bietjie minder as sestig jaar gemanifesteer 
het en vasgelê is, dink ek ons kan dink aan ‘n paar 
Bybelse oplossings wat goeie veranderinge sal mee-
bring.

Die belangrikste wet of reël sal wees dat geen uit-
lander, iemand van ‘n ander volk, ooit weer een 
duim grond in ons land sal mag besit nie. Hulle mag 
ook geen besighede hier open nie. Uitlanders mag 
ook net hier kom werk wanneer dit stukwerk is wat 
die persoon doen en dan terugkeer na sy of haar eie 
land, maar sal nie burgerskap kry nie.

Buitelandse indringing is ‘n sluipende proses waar 
iemand soos ‘n Sjinees of ‘n Indiër hier kan kom bly 
en op ons jammerhartigheid staatmaak. As daar 
moeilikheid in Sjina of Indië is, moet hulle die saak 
self daar gaan oplos, nie hierheen vlug nie. Ons het 
geen verantwoordelikheid teenoor mense van an-

der volke wat hulle eie regerings nie kan beheer nie. 
Nie ons probleem nie – sorteer dit self daar uit.

Nog ‘n groot probleem wat summier uit die weg-
geruim moet word, is verdeeldheid. Ons het meer as 
4 000 kerkdenominasies in ons land. Ons het nou 76 
partye wat aan die verkiesing gaan deelneem en ons 
egskeidingsyfer, wat ook op verdeeldheid neerkom, 
is hemelhoog.

Die oplossing? Daar sal nie weer verkiesings wees 
nie. Daar sal ‘n manier gevind word om verkiesings 
uit te skakel. Demokrasie werk nie, in elk geval nie in 
‘n gemeenskap waar daar ‘n verskeidenheid rasse en 
volke saamgegooi is nie. Dus, die buitelanders word 
uitgehou en verkiesings sal met ‘n ander proses 
vervang moet word. Soos dit bv. was in die dae van 
die Boererepublieke toe Paul Kruger deur die volk-
sraad tot president verkies is.

Kerkdenominasies sal verdwyn en ons sal één wyse 
van aanbidding hê waar slegs in Afrikaans gepreek 
sal word. Die Engelse het die meeste ekstra “kerke” 
gestig. Die Bybel sal die enigste riglyn wees. Ons be-
lydenis sal nie meer uit die Katolieke Kerk kom nie. 
Die groot probleem is dat elke Jan Rap en sy Maat ‘n 
nuwe Kerk kan begin en geld daaruit maak. Elkeen 
van hulle het ‘n eie siening oor wat in die Bybel staan 
en so het allerhande dwaalleringe onder ons inges-
luip. Alle Nuwe Vertalings sal verbrand word omdat 
dit vervalsings is wat liberale, godlose denke steun. 
Dus, niemand sal die reg hê om sy eie Kerk te stig en 
sy eie idees te verkondig nie.

Daar is al gesê dat meditasie onskuldig is, dat die 
Christen en die Moslem dieselfde God aanbid, dat 
die Ou Testament net ‘n storie is met geen mod-
erne waarde nie, dat die maagdelike geboorte van 
ons Messias ‘n mite is. Hierdie is dinge wat van die 
kansels af verkondig word en dit moet stopgesit 
word. Mense moet geleer word wat is reg en wat is 
verkeerd. Kuiertjies in die lokasies is verkeerd, om 
jou vrou te slaan, is verkeerd, vriendskappe oor die 
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kleurlyn is baie verkeerd, om God se Woord te kriti-
seer, is verkeerd.

Egskeiding is ‘n baie groot probleem. Baie jong-
mense trou net om binne ‘n jaar of drie weer te skei 
en dan na ‘n ander maat te soek. Dit het net te mak-
lik geword. As ‘n jongman en meisie besluit om te 
trou, sal hulle nie toegelaat word om te skei nie. Die 
enigste rede sal wees as een van die twee ‘n buite-
egtelike verhouding het en dan mag die skuldige een 
nie weer trou nie. As ‘n tweede huwelik ook misluk, 
is jou draadjie geknip en jy mag nie weer trou nie.

En flieke sal weer gesensor word.

Kom wat wil, ons gaan die wette gehoorsaam. In 
Esra 9:14 staan daar: “Sal ons weer u gebooie ver-
breek en ons verswaer met hierdie gruwelike volke? 
Sal U nie op ons vertoorn wees, totdat ons vernietig 
is, sodat daar geen oorblyfsel of vrygeraakte meer is 
nie?” Verbod op vermenging was toe al wet en dit 
sal weer wet wees.

Kleurlinge, as daar van hulle oorbly, sal tot hulle eie 
gebied beperk word en mag nie oor die grens na ons 
toe kom nie. Wat hulle in hulle eie gebied doen, is 
hulle saak en besoeke aan hulle gebied deur blanke 
mans, sal nie toegelaat word nie.

Ons sal net een taal in die land toelaat. Engels sal 
verban word uit die skole, kerke, gemeenskap, win-
kels, regering, oral waar daar Engels in druk verskyn, 
sal dit verwyder moet word of die skuldige sal swaar 
beboet word.

Teen die tyd dat hierdie moontlike wette dalk in-
gestel word, sal daar feitlik geen persone van ander 
kleur meer in die land wees nie en baie min uitland-
ers van ander Europese volke. Verder vorentoe, 
wanneer ons eie mense uiteindelik ons volk regeer, 
mag dit verander. Ons weet uit Siener se visioene 
dat Christene vanoor die hele wêreld hierheen gaan 

vlug weens vervolging of oorlog en dat die wit tente 
in die Karoo gaan staan. Dit beteken egter nie dat 
daardie mense enige inspraak hoegenaamd in ons 
regering sal hê nie. Hulle sal uiteindelik na ander ge-
biede geskuif word omdat Afrika dan min of meer 
‘ontswart’ sal wees. Siener het gesê ons sal hulle, 
ons vyande, nooit weer sien nie.

Vir die mense wat daaraan gewoond is om “tan-
trums” te gooi om hulle sin te kry, sal hierdie wette 
onbehoorlik moeilik wees om te gehoorsaam. Die 
liberaliste sal natuurlik hel en paraffien skreeu, maar 
sal niks kan doen om die wette te verander nie.

Siener het gesê dat baie die land dan sal uitvlug 
omrede van die streng wette wat hier sal heers.

Sefanja 3:4 – “Sy profete is ligsinnig, trouelose 
manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle 
verkrag die wet.” Dis baie beskrywend van die gees 
van die tyd waarin ons leef. Predikante is nie meer 
getrou aan God se Woord nie en wette het nie meer 
krag nie, want dit verander gedurig soos wat die 
politieke klimaat dit vereis en God se Woord en sy 
suiwer wette bly so in die slag.

Ja, baie sal vlug, want ons het ‘n eiesinnige, murmur-
erende volk geword. Ons wil ons sin hê. Ons wil kan 
maak soos ons wil en weet wat reg is...

TRUMP SE MUUR KORT VERST-
ERKING
Vyf miljoen Latino’s beplan om na die VSA te migreer 
in die volgende 12 maande. ‘n Geskatte 42 miljoen 
meer sê hulle wil ook die land ingaan.

Twee en veertig miljoen Latino’s wat burgerskap of 
asiel in die VSA soek, hou die situasie dop om te be-
paal presies wanneer en hoe die beste tyd is om die 
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skuif te maak. Dit suggereer dat die grens potensieel 
42 miljoen Latino’s kan trek. ‘n Volle 5 miljoen be-
plan om in die volgende 12 maande in die VSA in te 
beweeg.

Dit word alles aangeblaas deur Nancy Pelosi en haar 
soort onder die Demokrate.

Miskien is ons verkeerd in ons waarneming, maar is 
die organisering van so ‘n inval in ‘n land nie hoog-
verraad as dit deur burgers van die land gesteun 
word nie? President Trump behoort haar aan te kla 
van hoogverraad.

Aan die anderkant – hoekom steek die Amerikaanse 
regering sy neus in Venezuela se huishoudelike sake?

DIE EDELE PROTAGONIS OF 
VOORVEGTER
In hierdie E-boek word die vraag gevra: “Sal Bantoe 
Oppermag in Suid-Afrika ‘n volgende “Ruanda-volks-
moord tot gevolg hê, iets wat ook deur die Bantoe 
gepleeg is?” Die aanstigter hiertoe is bo alle twyfel 
Julius Malema wat by elke geleentheid haat teen die 
Blanke spuug:

“Hulle is bang, die lafaards! Skiet die Boere! Hulle 
beroof ons, hierdie honde!”

“Ons vra nie vir die slagting van Blankes nie; ten min-
ste nie nou al nie.”

Tharcisse Karugarama, Ruanda se Minister van Justi-
sie het homself só uitgelaat oor die geweld: “As die 
mense eers een maal verby die eerste tree gegaan 
van om in werklikheid mense te vermoor ... ‘n kind 
neer te gooi en hom dood te kap, die baarmoeder 
van ‘n vrou oop te sny ... dan is daar niks wat hulle 
nie sal doen nie omdat hulle deur die “politici” 

aangesê word om dit te doen. Dis die politici wat 
van jou ‘n herhaling vra en as jy nie hierdie mense 
vernietig nie, hierdie diere, dan sal hulle kom jou te 
vernietig en nie een van julle sal oorleef nie. En hulle 
word daarvan oortuig om dit te glo.” (1994)

Vandag beskou die Afrikaner hierdie land as sy vader-
land en met reg ook. Swart politici en agitators, met 
die rugsteun van die internasionale Jodegemeen-
skap, beweer egter dat die Blanke (Boer) volk ‘n set-
laarnasie is wat die swartes van hulle grond beroof 
het. Daar word ook gedurig van blanke “genocde” 
(volksmoord) gepraat vandat hulle die regering oor-
geneem het.

Dit is egter baie ver van die waarheid.

Aan die einde van die 15de eeu het die Portugese 
navigator, Bartholomew Diaz, die suidpunt van Af-
rika bereik. In 1652 het die Hollands Oos-Indiese 
Kompanjie ‘n halfwegstasie hier gestig om vars wa-
ter en kos aan skepe te voorsien wat om die Kaap 
seil. Dit was egter onprakties en hulle moet boere 
uit Holland invoer om plasies aan te lê.

Later het die Franse Hugenote gekom en ook ‘n paar 
Duitsers wat met die Hollanders ondertrou het en so 
het ‘n nuwe volk ontstaan wat ook later ‘n eie taal, 
Afrikaans, begin praat het.

Die enigste inheemse volke met wie die Boere te 
doen gekry het, was die San en die Hottentotte wat 
alles gesteel het wat voor kom.

Vir meer as ‘n honderd jaar was daar GEEN kontak 
met swartes nie. Die blankes het nie eens geweet 
van die bestaan van die swartes nie. Hulle nederset-
ting het uitgebrei oor 170 000 vierkante kilometer 
sonder dat hulle een swarte teëgekom het. Dit is 
meer as twee keer die grootte van Oostenryk. Die 
gebied was verlate en daar was geen inboorlinge 
nie.
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Die eerste ontmoeting met swartes was tussen 1750 
en 1770 min of meer waar die Oos-Kaap vandag is. 
Eers teen die einde van die 18de eeu het die boere 
toenemend in kontak met die swartes gekom. Na die 
eerste ontmoeting het die boodskap vinnig deur die 
land op in Afrika versprei dat hier ‘n plek was waar 
hulle lekker kon steel en moor.

Die suidwaartse trek van die swartes het 2 000 jaar 
gelede begin toe saaiboerdery en Ystertydperk teg-
nologie uit Nubië begin is. Met wapens het dit die 
swartes se oorwinning oor swakker volke moontlik 
gemaak. Meer grond was nodig om te plant en hulle 
het vanaf die Groot Mere van Sentraal-Afrika suid-
waarts begin trek. Die hele subkontinent het ‘n oor-
logsone geword en volke soos die Hadzu, Pigmeë en 
Khoi-Khoi is vernietig. Groot gebiede in Transvaal en 
Vrystaat was sonder lewe. Die velde het vol gelê van 
geraamtes.

Die swart volke het steeds afwaarts beweeg en in 
die 1770’s het die Boere vir die eerste keer in kon-
tak gekom met die swartes – ongeveer ‘n duisend 
kilometer noord-oos van Kaapstad. Dit was die Xho-
sas en hulle was die voorlopers van nog meer swart 
stamme.

Hierdie swart stamme het eenvoudig geswerf na 
waar die natuur hulle ook al meer bied om van te 
leef en die vyande die minste weerstand bied. Hulle 
het niks verstaan van grondbesit nie. Vir die Boere 
was dit egter van baie groot belang. Dus het die Hol-
landse goewerneur aan die Kaap in 1788 die Vis-
rivier as die amptelike grens tussen die twee groepe 
bepaal.

Na die Napoleontiese oorloë het die Britte eenvoudig 
die Kaap in 8006 van die Boere afgevat en toe Skotte, 
Britte en Iere ingevoer om die Kaap te verengels. Die 
Britte het geen probleem gehad daarmee om te ver-
baster nie, maar die Boere het vasgeskop en vanaf 
1835 het die blanke nasate van die eerste setlaars 
hulle waens ingespan en noorde toe getrek.

Die pad van die Groot Trek het oor onbevolkte ge-
biede gegaan. Die gebied was onbevolk as gevolg 
van die Zoeloes se heerskappy van terreur waarin 
honderde duisende swartes uitgemoor is. Dit staan 
bekend as die Mfakane en Difakane massamoorde 
wat oor ‘n tydperk van 25 jaar in skokkende bloed-
vergieting en verwoesting plaasgevind het. Silkaats 
en Tsjaka was die twee voorbokke in die volks-
moorde.

Ons voorouers het met die Bybel in die een hand 
en die mauser in die ander die binneland in getrek. 
Hulle was min in vergelyking met die grootte van die 
land. Die Zoeloes, Xhosas en Matabeles het teen 
daardie tyd reeds gehoor van die Boere en die won-
derlike goed wat hulle het wat gesteel kan word en 
dus het hulle die Boere gedurig geteister. Van die 
enkele goeie swartes was egter bereid om te werk 
vir die Boere – groot fout. Dit is ‘n historiese feit dat 
hulle wat die meerderheid van ‘n bevolking uitmaak 
in enige gebied, sal uiteindelik die aard van die ge-
meenskap bepaal ... soos wat ons nou in Suid-Afrika 
sien gebeur. Homogeniteit is die sleutel tot oorlew-
ing.

Die blanke Boere het hulleself ekonomies gevestig 
op onbesette grondgebied of anders grondgebied 
wat óf gekoop was óf verkry was deur ooreenkoms 
met die verskillende kapteins van swart volke te slu-
it.

In Suid-Afrika word 169 blanke boere uit elke 
100 000 jaarliks vermoor. Swart op swart moord is 
slegs 33 uit elke 100 000. In die VSA is dit 4 uit elke 
100 000. Die boere hier word nie net vermoor nie, 
maar sadisties gemartel as ‘n soort sielkundige oor-
logvoering teen blankes en die regering moedig dit 
aan.

Die bevolking van die Derde Wêreld was altyd sta-
biel omdat die vroue net soveel kinders geproduseer 
het as wat nodig was om dié wat sterf, te vervang. 
Dus was hulle bevolkingsgetal korrek in verhouding 
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tot hulle omgewing se natuurlike vermoë om hulle 
te steun hulle substandaard bestaan.

Toe het die blankes in Afrika ingegaan met medisyne 
en tegnologie en kort voor lank het die inboorlinge 
se sterftesyfer afgeneem. Kindersterftes het van 
95% na 15% geval en ons medici was gaande oor wat 
hulle vermag het, min wetend dat dit die begin van 
die finale aftelling vir blanke Suid-Afrika was.

AS DIE WÊRELD GAAN VERGAAN 
...
Die Bybel strek oor sesduisend jaar waarin daar ge-
wag word vir die finale dag waarop die Ammagtige 
die aarde met vuur gaan uitwis. Oor die jare heen 
het baie mense gegis oor hoe dit kan gebeur en hulle 
het veral gekyk na ‘n Derde Wêreldoorlog waarin 
kernwapens die aarde kan verwoes. Dit was eers 
met die ontdekking van Planeet X of Nibiru soos dit 
eeue gelede bekend gestaan het, dat ons ‘n prentjie 
kon kry van wat kan gebeur as daardie monster by 
die aarde gaan verbygaan. Volgens NASA is dit reeds 
in ons sonnestelsel en hulle hou dit fyn dop.

Hulle het agt moontlike scenarios gegee van wat kan 
gebeur as Nibiru verby kom. Die ligste een is bloot 
net winde en storms. Die ergste is die een waarin 
biljoene mense gaan sterf en klop dan ook met die 
beskrywing in Openbaring oor die vernietiging van 
die aarde en ‘n nuwe skepping. Die volgende is die 
ergste scenario wat deur ‘n wetenskaplike beskryf 
word. Die laaste keer wat Nibiru verby gekom het, 
was 3 600 jaar gelede toe Noag sy ark gebou het. 
Toe is die bevolking van die aarde so te sê uit gewis. 
Die Almagtige waarsku dat die wêreld met vuur sal 
vergaan. Hier is ‘n kort samevatting van wat verwag 
kan word:

“Die aardskudding sal begin met ‘n gerammel, so sag 
dat dit amper onhoorbaar is, groeiend, bonsend en 
dan kook tot ‘n donderende gedreun, maar dit sal 
nie soos enige aardskudding in die geskiedenis wees 
nie. In Kalifornië sal die berge skud soos varings in ‘n 
bries; die magtige Stille Oseaan sal terugtrek en ‘n 
berg van water opbou meer as drie kilometer hoog 
en dan sal dit ooswaarts begin storm.

“Met die krag van ‘n duisend leërs sal die wind aan-
val en alles in sy supersoniese bombardement aan 
flarde skeur. Die ongelooflike berg van Stille Oseaan 
seewater volg die wind ooswaarts en begrawe Los 
Angeles en San Francisco asof hulle sandkorrels is.

“Niks, maar niks, kan die onverbiddelike aanslag 
van die wind en die oseaan keer nie. Oor die konti-
nent sal die duisend-seshonderd kilometer wind sy 
onheilige wraak uitwoed, oral, genadeloos en on-
ophoudelik. Elke lewende ding sal aan flarde geskeur 
word terwyl dit oor die landskap gewaai word en die 
aardskudding sal geen plek onaangeraak laat nie. Op 
baie plekke sal die gesmelte sublaag van die aarde 
deurbreek en witwarm gesmelte klip en vuur by-
voeg by die vernietiging.

Binne drie ure sal die ontsaglike wal water oor die 
kontinent storm en die wind verwoeste land onder 
twee myl seewater begrawe van kus tot kus. In ‘n 
fraksie van ‘n dag sal alle spore van die beskawing 
uitgevee wees en die groot stede – Los Angeles, San 
Francisco, Chicago Dallas, New York – sal niks wees 
as legendes nie. Daar sal skaars boustene oorbly 
waar miljoene ‘n paar uur tevore nog geloop het.

Die paar gelukkiges wat reggekry het om skuiling te 
vind aan die beskutte kant van Pike’s Peak, sal toekyk 
hoe die gesmelte lawe en vuur deur die  opbrekende 
vallei onder stroom. Die woedende waters volg, sta-
pel hoër en hoër op en stoom oor die gesmelte la-
wavuur en kom tot byna by hulle voete. Slegs groot 
berge soos hierdie een sal teen die kataklismiese 
aanslag staande bly.
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Noord-Amerika is nie alleen in haar doodsnikke nie, 
Sentraal-Amerika verduur dieselfde bombardering 
– wind, aardvuur en oorstroming. Die Andes is nie 
hoog genoeg om die kataklismiese geweld te keer 
nie. In minder as een dag word Ecuador, Peru en 
Wes-Brazil geskud deur die verwoestende aardskud-
ding, gebrand deur gesmelte  aardvuur, begrawe 
onder kubieke myle van stormagtige Stille oseaan 
water en dan verander in ‘n bevrore hel. Mens, dier, 
plant en modder word alles kliphard gevries in mind-
er as vier ure.

Europa kan nie die aanslag ontsnap nie. Die woe-
dende Atlantiese Oseaan stapel hoër en hoër op 
homself op en volg die tierende wind ooswaarts. 
Die Alpe, Pireneë, Oeralgebergte en Skandinawiese 
berge word geskud en hoër op gedruk voordat die 
wal van water tref.

Wes-Afrika en die sand van die Sahara verdwyn in 
die natuur se woede onder die barbaarse woede van 
die natuur, aangeval deur wind en oseaan. Die ge-
bied begrens deur die Kongo, Suid-Afrika en Kenia 
kry net kwaai aardskuddings en winde – maar geen 
oorstromings nie. Oorlewendes daar verbaas hulle 
oor die son wat vir byna ‘n halwe dag botstil staan 
in die lug.

Oos-Siberië en die Ooste verduur ‘n vreemde lot – 
asof ‘n reuse ondergrondse sens die aarde se fon-
dasies weggevee het, vergesel deur die ontsaglike 
wind wat supersoniese vernietiging bring. Soos wat 
die Arktiese Kom sy pooltuiste verlaat, word Oos-
Siberië, Manchuria, Sjina en Burma onderwerp aan 
dieselfde vernietiging as Suid-Amerika: wind, lawa, 
oorstroming en viesende koue.

Dan kom die verskriklike, verlammende koue. Nie 
mens, dier, plant of aarde op die hele kontinent van 
Asië word ongevries gelaat nie en meeste sal onder-
water bly.

Oos van die Oeralgebergte, in die weste van Siberië, 
sal ‘n paar gelukkige mense die ongelooflike winde 
en aardskuddings oorleef. Antarktika en Groenland 
met hulle ys ‘caps’ roteer nou rondom die aarde 
in die Torrid Sone en die woede van wind en wa-
ter loop aan vir ses dae en nagte. Op die sesde dag 
begin die oseane bedaar en hulleself vestig in hulle 
nuwe plekke terwyl die water van hoë plekke afs-
poel na onder.

Op die sewende dag is die verskriklike rumoer op 
‘n einde. Die Arktiese ystydperk het geëindig – en 
‘n nuwe Steentydperk begin. Die oseane het op die 
groot vlaktes nog ‘n diep laag modder neergelê oor 
die bestaande strata, soos blootgelê in die Grand 
Canyon, die Painted Desert en die Badlands. 

Die Baai van Bengal Kom, net oos van Indië, is nou die 
Noordpool. In die Stille Oseaan, net wes van Peru, is 
die Suidpool. Groenland en Antarktika wat nou die 
ewenaar via die Torrid Sone geroteer het, vind dat 
hulle ysbedekkings vinnig smelt in die tropiese hitte. 
Massiewe mure van water en ys stu na die oseane 
en vat alles van die berge en vlaktes saam. Binne 
minder as 25 jaar is die ys weg. Die Torrid Sone sal 
vir geslagte vorentoe nog in mis gehul wees.

Nuwe ysbedekkings begin vorm. Groenland en 
Antarktika kom uit dit alles uit as tropiese lende. 
Australië is die nuwe onverkende kontinent in die 
Noordelike gematigde gebied met net ‘n handjie vol 
oorlewendes wat die gebied bevolk. New York, San 
Francisco en Los Angeles lê op die bodem van die 
see. Egipte kom weer uit vanonder die water.

Die kataklisme het sy werk goed gedoen. Die groot-
ste bevolkinsreguleerder van almal het weereens 
vir die mens gedoen wat hy weier om vir homself te 
doen. Dit het die mensdom so te sê uitgewis.
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DOODSKLOK LUI VIR SA GOUD-
MYNE
Kobus Scheepers skryf: Ek het verlede week met ‘n 
vriend van my gepraat wat in die swaarvervoerbedryf 
is. Hy glo nie regtig in oom Siener se voorspellings 
nie, maar het my meegedeel dat die goudmynbedryf 
“klaar” is. Op navraag wat hy bedoel, het hy gesê 
‘n kennis van hom wat betrokke is by die goudmyne 
se loonsonderhandelinge sê dat hulle slegs speel vir 
tyd en dat hulle die myne gaan sluit omdat dit nie 
meer ekonomies is om voort te gaan nie.

Kyk maar hoe pas dit by oom Siener se gesigte in.

Op 11 Julie 2013 skryf Netwerk24: Ná 120 jaar sak 
die son oor SA se goudmyne. “Selfs met basiese ger-
eedskap het die koste die wins oorskry by die Krom-
draai-goudmyn noord van Johannesburg, wat in 
1893 in Londen geregistreer is en in 1914 gesluit het.

“‘n Eeu later lyk dit of dieselfde lot Suid-Afrika se 
goudmyne in die gesig staar na mate die son sak oor 
die bedryf, wat ‘n derde van die goud geproduseer 
het wat op die planeet ontgin is.

“Die bedryf beweeg al nader aan sy einde weens 
verswakkende gehalte van erts en skagte wat diep-
tes van tot 4 kilometer bereik het – die diepste ter 
wêreld; verder daal die goudprys en koste skiet die 
hoogte in. Onrus is ook aan die orde van die dag. 
Werkers dring aan op meer vir hulle arbeid.”

Verder beplan die Association of Mineworkers and 
Construction Union (Amcu) ‘n sekondêre staking in 
die platinum- en steenkoolbedryf om sy lede in die 
goudbedryf by Sibanye-Stillwater te ondersteun. 
Minstens 15 000 Amcu-lede staak al drie maande 
lank, sedert 22 November 2018, by Sibanye 
se goudmyn bedrywighede en eis hoër lone. 
Amcu—president Joseph Mathunjwa het gesê sy 

vakbond sal die hele mynbedryf in Suid-Afrika tot 
stilstand bring wanneer hulle met die staking begin.

Siener het hierdie toedrag van sake reeds ‘n 100 
jaar gelede vooruitgesien toe hy gesê het: “Ek loop 
in Johannesburg tussen die mynhope deur en geen 
mens is te sien nie, (al die mynkaffers is huis toe ge-
los) al die motorkarre staan.” Elders het hy ook gesê 
hy sien mynwerkers met die grawe oor die rug huis 
toe gaan.

DIE BOM OOR NAGASAKI

Ons staan voor ‘n 3de Wêreldoorlog waarin daar 
ongetwyfeld atoom- of kernbomme gebruik gaan 
word. Die laaste kernbom het in  9 Aug. 1945 op die 
Japanse stad Nagasaki geval. In die boek “So Het Dit 
Gebeur”, geskryf deur Hans Dieter Müller, Louis L 
Snyder en Richard B Morris word daardie insident 
deur ooggetuie beskryf.

 Dis William L Laurence wat gesien het hoe die bom 
afgegooi word se persoonlike weergawe en was ge-
publiseer in The New York Times van 9 September 
1945.  Hy het die gesogte Pulitzer-prys vir die storie 
ontvang:
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 “....Uit die buik van The Great Artiste het iets swart 
geval.

Kaptein Bock het die vliegtuig teruggedraai om buite 
trefafstand te kom, maar hoewel ons in die teen-
oorgestelde rigting gevlieg en die son in ons kajuit 
geskyn het, kon ons ‘n geweldige flits deur die donk-
er lens van ons sweisbrille sien.  Die intense lig het 
die binnekant van ons kajuit gevul.

Ons het ons brille na die eerste flits afgehaal, 
maar die lig het nog in die lug “gehang”, ‘n lig wat 
die hemel rondom ons blou-groen gekleur het.  ‘n 
Geweldige skokgolf het die vliegtuig van sy neus tot 
sy stert laat sidder.  Nog 4 ontploffings het kort na 
mekaar gevolg.  Dit het geklink asof ons vliegtuig van 
alle kante deur kanonne bestook word.  

Waarnemers in die stert van ons vliegtuig het ‘n re-
use vuurbal van die aarde af sien opstyg.  Dit het 
ontsaglike wit rookkringe uitgestoot.  Daarna het 
‘n geweldige suil van perskleurige vuur, tienduisend 
voet hoog, met ‘n verbasende snelheid die lug in-
geskiet.  

Teen die tyd dat die vliegtuig nog ‘n draai in die 
rigting van die kernontploffing gemaak het, het die 
suil van vuur die hoogte van die vliegtuig bereik.  
Sowat 45 sekondes het verloop.  Met vrees en be-
wing het ons gesien hoe dit die hoogte inskiet soos 
‘n meteoor van die aarde pleks van uit die lug.  Dit 
het meer lewe gekry namate dit deur die wit wolke 
geklim het.  Dit was nie meer rook of stof of selfs ‘n 
vuurwolk nie.  Dit was ‘n lewendige ding, ‘n nuwe 
spesie, wat reg voor ons ongelowige oë gebore is.

In een stadium van sy evolusie, wat miljoene jare 
in terme van sekondes geduur het, het die entiteit 
die vorm van ‘n reusagtige totempaal aangeneem – 
onder sowat 3 myl breed en bo sowat ‘n myl.  Dit 
was onder bruin, in die middel amberkleurig en bo 
wit.  Maar dit was ‘n lewende totempaal, waaruit 
groteske maskers na die aarde gegrinnik het.  

En net toe dit gelyk het asof die ding tot bedaring 
kom, het daar uit die boonste laag ‘n reuse padda-
stoel opgeskiet.  Dit het die suil tot 45 000 voet ver-
hef.  Die paddastoel het self meer as die suil gelewe.  
Dit het geborrel en gesied in ‘n wit, briesende skuim, 
eers opgekook en dan weer afgesak, soos duisende 
stoomketels in een.  

Dit het aangehou worstel en wriemel soos ‘n gedrog 
wat besig is om die kettings te breek wat dit vashou.  
Binne ‘n paar sekondes het dit homself verlos van sy 
reusestam en met ‘n geweldige snelheid opwaarts 
geskiet.  Sy momentum het hom tot ‘n hoogte van 
60 000 voet in die lug gevoer.  

Maar dit het skaars gebeur, toe groei nog ‘n padda-
stoel, kleiner as die eerste, uit die suil.  Dit was asof 
die onthoofde monster nog ‘n kop gekry het.  

Terwyl die eerste paddastoel in die lug gedryf het, 
het dit die patroon van ‘n blom gevorm.  Sy reuse 
blomblare het afwaarts gebuig, roomkleurig aan die 
buitekant en rooskleurig aan die binnekant.  Dit het 
nog dié vorm gehad toe ons dit die laaste keer van ‘n 
afstand van sowat 200 myl gesien het.  Die siedende 
suil met sy baie blare was toe ook nog sigbaar.  Dit 
het gelyk soos ‘n geweldige berg van reënboë in bar-
ingsnood.  Die sidderende bopunt van die suil het 
hoog bokant die wit wolke uitgesteek.  Dit het gelyk 
soos ‘n monsteragtige prehistoriese kreatuur met ‘n 
kraag om sy nek, ‘n vliesige kraag wat, sover soos die 
oog kon sien, in alle rigtings gestrek het.”

SMUL KAKKERLAKKE IN ‘N RES-
TAURANT
Dit is die nuutste van die Liberale blankes – eet 
goggas en laat die Derde Wêreld bief eet! Die slag-
spreuk van die maatskappy is: “Eet insekte, voed die 
wêreld”.
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‘n Klomp idiote in Engeland het ‘n restaurant geo-
pen wat genoem word Grub Kitchen waar hulle kak-
kerlakke, parasiete, goggas en wurms en elke soort 
gemors waaraan jy kan dink, aanbied om te eet. Nie-
blankes, meesal Asiërs en Swart Afrikane, eet dit al 
vir baie jare en hulle kry allerhande soorte siektes 
daarvan.

Westerlinge word aangemoedig om aan te sluit by 
entofiete en te begin insekte eet omdat sowat 2 bil-
joen barbare dit reeds doen!

Natuurlik doen hulle dit en dit is hoekom daar al die 
virusse en bakterieë is wat van hulle afkomstig is. Al 
was daar nie virusse en peste nie, is dit steeds af-
gryslik en walglik om ‘n kakkerlak te eet! Daar is selfs 
resepte op die mark vir gogga burrito’s waarin meel-
wurms en krieke gebruik word.

Hulle gebruik die verskoning dat daar te veel goggas 
op die planeet is, maar hulle gaan nie in die bosse 
rondhardloop met nette om die goed te vang nie, 
hulle gaan hulle kunsmatig teel. Verder in die berig 
word gesê hulle wil die Engelssprekende wêreld 
daarvan oortuig om goggas te eet om water te spaar!

Hulle beweer bv. dat dit 3 290 liter water neem om 
150 g beesvleispasteie te produseer! Dis onmoont-
lik om water op te verbruik. Jy drink dit, jy skei dit 
uit, dit verdamp en word weer wolke en dan reën 

dit en dan drink jy dit ... verstaan julle hoe dit werk. 
Jy kan nie van die water op aarde ontslae raak tensy 
jy dit in ‘n ruimtetuig die heelal inskiet nie! Wat is 
verkeerd met die linkses? Het hulle nou heeltemal 
mal geword?

Blankes is minder as 1 biljoen van die wêreld se be-
volking. Dis nie ons probleem as die Asiërs soos rotte 
aanteel nie. Dis nie ons plig om goggas te eet sodat 
die lewende hawe na Sjina en Indië gestuur kan 
word nie. As hulle ‘n bevolking van 1 biljoen in Sjina 
kan uitbroei, kan hulle plant en saai en diere teel om 
vir hulle mense kos te gee. Dis nie ons probleem nie.

Hoe raak dit iemand in Rusland of Suid-Afrika as die 
Sjinese en Indiërs tot twee biljoen aangeteel het en 
hulle het nie genoeg kos nie? Is hulle ons kinders? 
Het ons hulle gemaak? Is dit ons land se plig om 
hulle te voed? Hulle is niks van ons nie.

As ‘n Rus 4 vroue vat en 20 kinders by hulle maak 
en hulle is arm en hulle het nie die geld om al die 
monde te voer nie – is dit iemand in Brittanje se plig 
om die Rus en sy kroos te voed en te klee? Is dit ons 
blankes in Suid-Afrika se plig om die swartes in Af-
rika met hulle baie telge te voed en te klee?

Armoede en hongersnood is hulle verdiende loon. 
Hoekom maak hulle so baie kinders? ‘n Mens moet 
die gevolge van jou aksies kan dra en ons hoef nie 
goggas te eet om Afrika en die res van die wêreld te 
voed nie. Dus het ons versengende hitte en verskrik-
like droogte juis omdat ons dit so graag wil doen. 
Maar daar staan ook geskrywe: “Jy mag hulle vrede 
en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek 
nie.” Deut. 23:6.

Dit het tyd geword om hierdie opdragte te gehoor-
saam...
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