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ARABIERE WIL DIE CHRISTENDOM
VERNIETIG
Hoe het Islam van ’n feitlike nie-faktor geklim tot ‘n godsdiens wat die Christendom op die vasteland bedreig?

DUITSWES (NAMIBIA) IN SIENER SE GESIGTE
DIE ZUMA-KRISIS EN GEHEIME PROJEKTE
ORBAN VAN HONGARYE
EN MEER...
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VAN DIE
REDAKTEUR
Al wat leef skree “Doom and Gloom!” Van die ‘dromers’ en ‘profete’ tot die politici en mense met ‘n
agenda. As ‘n mens wil sê ‘die land brand’, dan moet
dit darem sigbaar wees, of hoe? Nee, die land brand
nog nie. Brandstigting het toegeneem, misdaad het
toegeneem, alles wat sleg is het toegeneem, maar
ons staan nog nie op die kruin van die Heuwel van
Geweld nie, ons is nog op pad soontoe, danksy ons
swart ‘bure’.

Die afgelope paar dekades het die wêreld skielik amper eenvormig begin raak. Dis nie net die gekleurdes
wat nou oral instroom nie, dis ook die probleem dat
‘eie kulture’ al meer verdwyn en ook veramerikaans.
Nasionalisme en volkseie het afgewater geraak en is
vinnig op pad uit.
Dit is wat die Eenwêreld Regering wil hê – ‘n wêreld
met een kultuur (eintlik géén kultuur), een taal, een
godsdiens, een regering – soos wat dit was in die tyd
van Nimrod. Alles wat ‘n volk uniek maak, is aan die
verdwyn. By Babel het die Skepper hulle taal verwar
en dit was die begin van verskillende tale en kulture,
dit was Sy oplossing teen Nimrod en sy magte, dit
was wat Hy wou hê. En vandag is Nimrod terug en
hard aan die werk om sy toring te herbou.

Daar is vandag nie meer ‘n land waar die modderrasse nie ‘n probleem is nie. Alle tradisionele blanke
lande gaan nou gebuk onder die aanslag van die
swartes se bose invloed; hul vermetelheid, arrogansie, geweld, misdaad, haat, ens., want dis in die aard
van die swart en gekleurde rasse is om so op te tree.
Ons sien dit veral by die Moslems wat geen voordeel
na enige land bring nie.

Europa gaan die stryd teen die Moslems en swartes
uit Afrika verloor. Die tekens is reeds daar. Moslemgebiede slaan soos paddastoele op en dit ver-
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sprei soos ‘n kanker. Hulle bose kultuur, hulle geweld
en hul godsdiens versprei soos pampoenranke. Europa is ‘’n geil teelaarde vir sulke volke, want die
blankes in Europa het niks meer om aan vas te hou
nie, nie hulle taal, hulle land of hulle God nie. Slegs
5% van hulle is nog ‘Christene’ – en die Almagtige is
al wat tussen hulle en uitwissing Moslems staan.
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Met Naspers se beheer en houvas op die media het
hulle geleidelik en met verloop van tyd daarin geslaag om ook in die Noorde kleure en geure te laat
verdwyn.
Maar tog is alles nie verlore nie.
Die godsvrug en behoudende gene wat in ons
voorouers se bloed gevloei het, het nie verdwyn nie.
In vele huise beklee die Boek nog ’n ereplek; word
dit intens ondersoek en bespreek. Dit maak nie saak
dat ons nie oor alles saamstem nie, dat ons in tientalle groepe verdeel is en soms heftig verskil nie. Dit
was destyds ook die geval. Verskillende Trekgroepe
het daarom elkeen sy eie koers ingeslaan. Maar ondanks die verskille het elke groep steeds die knie
voor Hom gebuig, steeds sy Naam aangeroep.

In ons eie land is daar glo 90% ‘Christene’; maar ons
is die Mekka van alles wat boos en gruwelik is –‘’n
mooi getuigskrif vir die wêreld! Die bewakers wat
oor ons aangestel het, het die hasepad gekies toe
die vyand in 1990 net ’n wind gebreek het! En na
dese het net die voorvadergeesaanbidders, die Shivas en die Boeddhas oorgebly.
In Europa het hulle ook reeds ontdek agtergekom
dat multikulturalisme ‘’n wilde perd is wat hom nie
laat opsaal nie; maar steeds word hy vertroetel en
gepamperlang, want hy móét saam met jou in dieselfde stal slaap, anders gaan jy hel toe!

Die afgelope jare het ons herders egter al meer liberaal en permissief geword – die naasteliefde het
verkoel, maar daar is nog ’n oorblyfseltjie wat moedig die smal pad teen die berg uitsteier.

Ons eie godsdiens en geloof word teen ons gebruik
om ander rasse en volke hulle sin te gee. Ons gaan
selfs so ver dat as daar ‘n ramp plaasvind, soos met
die brande aan die suidkus, dan kan ons ‘Christene’
nie gou genoeg by die lokasies kom om kos en klere
uit te deel nie. Diesulkes maak van elke geleentheid
gebruik om hul eie ondergang in Suid-Afrika aan te
help.

ARABIERE WIL DIE CHRISTENDOM VERNIETIG
Die Islam-skrywer, Oriana Fallaci, het ’n boek geskryf
waarin sy die euwel van die Islam-emigrasiesameswering oopvlek. Die boek, La Forza Della Ragione (Die Krag van die Rede), het groot opspraak
verwek. Sy het dít wat nog in die toekoms en verskiet lê, huis toe gebring en daar vir ons kom uitstal.

Selfs onder ons blankes is daar ‘n verskil in kultuur.
Die Noorde en die Suide verskil soos dag en dag. Ons
praat dieselfde taal, ons het dieselfde godsdiens,
ons woon in dieselfde land, maar ons is nie dieselfde
nie, want ons het nie dieselfde oortuigings, waardes
of kultuur nie.

In Die Krag van Rede belig sy die sentrale raaisels van
ons tyd. Sy vra vrae soos: “hoe is dit moontlik dat
Europa in net drie dekades die tuisbasis geword het
van na skatting 20 miljoen Moslems? Hoe het Islam
van ’n feitlike nie-faktor geklim tot ‘n godsdiens wat
die superioriteit van die Christendom op die vasteland bedreig? Hoe is dit moontlik dat die mees

Die nasate van die Kolonialers is nog steeds voorstanders van vermenging en verbroedering met die
strandloper; selfs die feit dat daar geen gemeenskaplike grond tussen die kulture is nie, kon hulle nie
afskrik nie.
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Fallaci sê sy het gedink dat Habash maar net na terrorisme verwys. Maar hy het ook gepraat van “die
kulturele oorlog, die demografiese oorlog en die
godsdienstige oorlog, wat gevoer word op ‘n slinkse
wyse om ‘n land van sy burgers te steel”.
Kortom, dis ‘n stryd wat gevoer word deur immigrasie, vrugbaarheid en veronderstelde Multikulturalisme. Dit is ‘n lae-intensiteit-oorlog, wat strek oor
die hele planeet!
Maar Fallaci was nie die eerste óf enigste persoon
wat besorg was oor die snelle Islamitiese transformasie van Europa nie.

populêre doopnaam vir ‘n baba in Brussel ‘Mohammed’ geword het? En kan dit regtig waar wees dat
die Moslems van plan is om ‘n moskee in Londen te
bou, wat plek aan 40 000 mense sal bied? Dat dit
nie meer lank sal duur voordat Nederlandse stede
soos Amsterdam en Rotterdam ‘n Islamitiese meerderheid het nie?

Die Engelse skrywer van reisverhale, Jonathan Raban, skryf in sy boek, Arabië: ‘n reis deur die Labirint
(1979): “In die jare sewentig van die vorige eeu was
dit asof die Arabiere sommer oornag in Londen gearriveer het. Die een dag was hulle nog ver van ons
verwyder ... mense wat in tente kampeer en kamele
besit ... en die volgende dag was hulle ons bure. In
die strate van Wes-Londen verskyn swart geklede
vroue, getooi met snawelagtige maskers wat hulle
laat lyk het na ‘valke met ‘n kappie op’. En presies
vier treë voor die vroue loop hulle mans.”

“Hoe het Europa, wat in Wêreldoorloë I en II deur
die VSA gered is en waarvan die Bosniese Moslems
in 1999 deur die VSA gered is, verander in ‘n plek
waar “as ek Amerikaners haat, ek na die hemel gaan
en as ek Moslems haat, ek na die hel gaan?”
Fallaci het oor hierdie uitlatings talle doodsdreigemente ontvang en is ook aangekla van ‘islamofobie’.

In 1995 vertel die Amerikaanse skrywer wyle Paul
Bowles, ‘n ou inwoner van Tanger, dat hy nie kan verstaan waarom die Franse miljoene Noord-Afrikaanse
Moslems in hul land toegelaat het nie. Bowles wat
die grootste deel van sy lewe onder die Moslems
gewoon en gewerk het, kon nie verstaan dat so ‘n
groot aantal van hulle suksesvol sou kon integreer in
‘n moderne, sekulêre Europese staat nie.

Toe sy in 1972 die Palestynse terroris George Habash
ondervra het (terwyl ‘n lyfwag ‘n masjienpistool teen
haar kop druk), het hy haar laat verstaan dat die Palestynse probleem oor veel meer gaan as net oor Israel. Die Arabier se eintlike doel, het Habash gesê, is
om “oorlog te voer teen Europa en Amerika” en om
te verseker dat daar voortaan “geen vrede sou wees
vir die Weste nie. Die Arabiere sal stap vir stap vordering maak. Millimeter vir millimeter. Jaar na jaar.
Dekade na dekade. Vasbeslote, koppig, geduldig. Dit
is ons strategie. ‘n Strategie wat ons sal uitbrei oor
die hele planeet.”

En dan was daar ook die bekende Algerynse diktator en president, Houari Boumediene, wat in 1974
in ‘n toespraak voor die Algemene Vergadering van
de Verenigde Nasies sonder omhaal van woorde die
volgende onheilsprofesie oor die Weste uitgespreek
het: “Op ‘n dag sal miljoene van ons mense die suidelike halfrond van die planeet verlaat om die noorde-
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like halfrond binne te val. Maar nie as vriende nie.
Hulle sal dit binneval om te verower en hulle sal dit
verower deur dit te bevolk met hul kinders. Ons sal
die oorwinning behaal via die baarmoeder van ons
vrouens...”

Jaargang 21 (Julie 2017)

Die eertydse Europese Ekonomiese Gemeenskap
wat nou die Europese Unie is, was een van die grootste samesweerders in die moderne geskiedenis en
Eurabia was hulle huisorgaan.
Die sameswering was ‘n ooreenkoms tussen die Europese en Arabiese regerings. Die aanvanklike optredes van die PLO-terroriste is deur Europa gesteun
met die oog op beslaglegging van die ryk Arabiese
olievelde. Boonop het die OPEC-krisis van 1973 die
waarde van olie aansienlik opgestoot.

So ‘n strydlustige en opruiende verklaring deur die
president van ‘n onbenullige landjie voor ‘n internasionale forum, is verwaand, uitdagend en arrogant.
Maar destyds het dit nie ‘n rimpel gemaak nie en het
niemand ook daarop ag geslaan nie – selfs vandag
word dit steeds deur liberale denkers en die hoofstroommedia geïgnoreer.

Die Europese en die Arabiese regering het ooreengekom dat Europa Arabiese ‘mannekrag’ (d.w.s. immigrante) saam met die olie sal aanvaar. Voorts het
hulle ook ooreengekom om propaganda te versprei
oor die roem en glorie van die Islamitiese beskawing; om die Arabiese state te voorsien van wapens,
om sy aan sy met mekaar teen Israel op te tree en
om bande met die Arabiese lande te behou vir alle
politieke en kulturele aangeleenthede. Honderde
vergaderings en seminare is gehou as deel van die
‘Euro-Arabiese Dialoog’; wat gekenmerk is deur ‘n
berustende Europese houding met betrekking tot
alle Arabiese versoeke.

Die Britse joernalis Adam LeBor, vertel weer in sy
boek A Heart Turned East (1997) dat ‘n moella (Islamitiese geestelike) aan hom gesê het “Ons kan
hierdie mense (die Weste) nie verower met tenks en
troepe nie, dus sal ons hulle oorwin deur die krag
van getalle”.
Op sy beurt het Moella Krekar, ‘n Moslem-rassis
wat in Oslo woon, die Noorse koerant Aftenposten
meegedeel dat die Moslems Noorweë sal verander
en nie andersom nie. “Let op die ontwikkeling wat
ons binne Europa sien, waar die aantal Moslems
groei as mosgenote,” het hy gesê en bygevoeg: “Ons
manier van denke … sal altyd kragtiger wees as julle
manier van dink.”

Oriana Fallaci skryf ook oor ‘n seminaar wat in 1977
in Venesië gehou is en bygewoon is deur afgevaardigdes uit tien Arabiese en agt Europese lande. Die
verrigtinge is afgesluit met ‘n eenparige resolusie vir
die verspreiding van die Arabiese taal en wat die superioriteit van die Arabiese kultuur (bo dié van die
Weste) bevestig.

Met ander woorde, Europa sal oorwin word deurdat dit te verander in ‘Eurabië’ en volgens Fallaci sou
hierdie verandering spoedig gebeur. Terwyl sy swaar
leun op die ondersoeke van Bat Ye’or, die outeur
van Eurabia: the Euro-Arabian Axis, skryf Fallaci uitvoerig en met fassinerende besonderhede, oor die
werklike oorsprong van die woord ‘Eurabië’, wat nou
ook voorkom in ons algemene woordeskat. Dit word
vir die eerste keer gebruik, so sê sy, in die middel van
die jare 1970, toe ‘n Franse tydskrif met dié naam in
Parys gedruk is.

Terwyl die Arabiere eis dat die Europeërs die godsdienstige, politieke en menseregte van die Arabiese
lande in die Weste moet respekteer, word daar
deur die Europeërs geen woord uitgespreek oor die
afwesigheid van vryheid in die Arabiese wêreld, om
nie te praat oor die verskriklike behandeling van
vroue en ander minderhede in lande soos SaoediArabië nie. Daar was nie eens ‘n versoek dat die
Moslems ook kennis moet neem van die roem van
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die Westerse beskawing nie, soos daar van die Europeër verwag word om erkenning te gee aan die
grootsheid van die Islamitiese beskawing nie. Met
ander woorde, daar word, volgens Fallaci, ‘n aansienlike deel van die kulturele en politieke onafhanklikheid van Europa verkoop deur ‘n koalisie met
gewese kommuniste en sosialistiese politici aan te
gaan.

Jaargang 21 (Julie 2017)

Afrikaner staar ook geweld en bloedvergieting in
die gesig — die bont perd staan vlak voor hom en is
opgesaal).
In hierdie tyd maak ’n nuwe, sterk militêre leiersfiguur in Duitsland sy verskyning; en onder sy bevel sal ’n Duitse vlootmag in Lüderitzbaai en OosAfrika land om Duitswes (Namibië) te beset en die
grondgebied wat Duitsland in die Eerste Wêreldoorlog (1915) aan genl. Louis Botha se magte afgestaan
het, terugneem.

Volgens Fallaci bestaan daar nie so iets soos ‘n gematigde Islam nie. Sy beskou Islam as ‘n totalitarisme wat op ‘n godsdienstige lees is geskoei is en
ook as ‘n dodelike bedreiging vir de wêreld gesien
moet word.

Wanneer die Derde Wêreldoorlog goed op dreef is,
sê Siener hy sien die eerste ysterklippe (bomme) rol
by Kimberley in. (Die blou ysterklippe wat by Kimberley ingerol word, beteken dit sal die eerste plek wees
wat deur die Boeremag onder die bomme gesteek
sal word). Dis die begin van die groot moeilikheid.
Die Boere ruk daarheen op en as hulle daar kom,
val daar ’n hele paar groot ysterklippe (bomme). Die
moeilikheid by Kimberley het nog skaars begin, of
ek sien die Unie se Engelse, Jode en Jingo’s (m.a.w.
al ons vyande) vlug in die rigting van Vereeniging.
Daar kom hulle almal bymekaar. Siener sê: Hulle vlug
ook uit Duitswes (Namibië), Port-Elizabeth en OosLonden na Vereeniging.

Ten slotte het sy gesê “Die Weste se selfhaat sal nog
tot sy ondergang lei…”
En dis reeds besig om te gebeur!

DUITSWES (NAMIBIA) IN
SIENER SE GESIGTE
Siener het ’n geweldige sedelike verval eers in Namibië en toe hiér sien kom, en ook dat die huidige
stryd en tweespalt onder Afrikaner-volksgenote
hand aan hand met daardie sedelike verval sal verloop:

Siener: “Ek sien ons kommando’s trek weer na
Duitswes toe. Julle sal anders veg as wat ons geveg
het, en daar sal baie meer van julle wees... En ek
sien die Vierkleur wapper weer. Dit is God se wil en
Sy wil sal geskied...”

In Duitswes kom die gespande wit perd oor die
ashoop. (Daar in Namibië sal alle norme en sedelike standaarde verval wanneer die blanke (wit perd)
deur die Regering van die dag aan bande gelê en opsy
gestoot word (hy is gespan). En toe is hy (die perd)
los en dan staan die opgesaalde bont perd vlak voor
my. (Die blankes sal uit Namibië begin padgee in dieselfde tyd wanneer hier in Suid-Afrika ’n gemengde
regering (bont perd) die leisels oorneem. Die

In verband met die kameraadskap tussen Suidwes
en Suid-Afrika het Siener die volgende gesê: “Die
kind wat in die Suidwes gebore is (die traktate wat
ons in 1914 met die Duitsers gesluit het), is die mooiste kind wat ooit in Suid Afrika gebore is; maar sy lê
onder ’n dik mantel totdat die Duitsers weer eendag
daar in Duitswes en Duits-Oos land, dan word dit
wêreldkundig dat jy en ek bondgenote is van die
Duitsers...”
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Siener het ook gesê dat die Parlement in daardie tyd
sit wanneer die moeilikheid hier begin en daar is ‘n
droogte in die land, ‘n verwoestende droogte. Toe
het hy bygevoeg: “Die Parlement kan planne maak
.... maar droogte kom van die Here.”
Hy sien merinoramme (kabinet) in sessie met hulle
koppe bymekaar omdat daar uiterste dringende
sake is wat bespreek moet word. Hierdie dringende
sake kan net beteken dat daar ‘n groot krisis is vir die
regering van die dag. Dit is die eerste visioen van die
soort wat Van Rensburg gehad het.

Victor Orban

“In hierdie tyd sien ek ‘n baie groter staking as die
een in 1922 en al die treine in die Unie, behalwe die
trein tussen Duitswes en Prieska, staan stil. Hulle bemanning staak ook.”

heid vir onwettige immigrasie. Dit was sy skerp kritiek
op die EU se globalistiese agenda en ‘n verbintenis
tot die stryd teen Hongaars gebore George Soros, internasionale rampokker en finansiële terroris.

Gelyktydig met die staking, sien Van Rensburg ook ‘n
groot kragonderbreking in Johannesburg; sommige
mense sal nog vuurmaakhout hê om te kan kook,
ander sal koue kos moet eet.

Hy het ook gesê: “Niemand kan enige land beveel
wie in hulle lande mag woon en wie nie, dit kan alleen die soewereine besluit van elke volk en land
wees. Hy het verwys na die teistering deur die Europese Unie en sy magtigste state soos Duitsland en
Frankryk wat geweldige druk op Hongarye plaas om
immigrante kwotas te aanvaar.

Daar word ‘n baie droë, strawwe somer vir 2018
voorspel. Kaap stad ondervind reeds groot waterbeperkings. Nog ‘n droë seisoen waarin dit veronderstel is om te reên, kan vernietigend wees.

Orban het ook gesê dat daar in Hongarye ’n byna
volledige konsensus is oor die onafhanklikheid van
sy land se ekonomie en hulle migrasie-beleid en dat
dit beskerm moet word teen Brussels se inmenging.
In ‘n referendum wat verlede jaar in Hongarye gehou
is, het 98% van die bevolking die EU se migrasiekwotas verwerp. Hulle is geweldig teen onwettige immigrante gekant en Orban sê dat hulle nie toegelaat
sal word nie, “nie ‘n enkele een nie, nie tydelik nie,
hoegenaamd glad nie”.

ORBAN VAN HONGARYE
Die Hongaarse eerste minister, Victor Orban, wat ‘n
ware held en patriot van ons tyd is, het verklaar dat
multi-kulturalisme in Europa “totaal misluk het”. Hy
het in ‘n opruiende toespraak voor die Fidesz Party
waarvan hy tans die leier is, gesê dat Hongarye sal
nie geboelie word in die vernietigende EU immigrasie-beleid nie.

Orban het ook gesê dat Europa twee groot, historiese vrae in die gesig staar. Die eerste is die probleem van onwettige immigrasie en die twee is: Watter soort toekoms gaan ons hê: Brussel se Europa of
die Nasies van Europa.

Gedurende ‘n funksie van die party in Boedapest het
hy die posisie waarvoor hy baie bekend is, versterk:
beveilig die nasionale grense en zero verdraagsaam-
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Hy het die EU onlangs daarvan beskuldig dat hulle
openlik kant kies vir die terroriste en toe bygevoeg:
“So lank as wat ek Eerste Minister van Hongarye is
en hier staan, sal die grensdraad in die suide bly.”

Jaargang 21 (Julie 2017)

dramaties ná die rassegeweld in Coligny toegeneem…”
Na aanleiding hiervan wil ons graag die volgende
vraag vra: Het Angus Buchan dan nie onlangs juis
daar in die VRYSTAAT op die oud-Springbok Ollie le
Roux se plaas Wilde-Als gaan bid vir vrede nie?

Ook Soros het onder sy tong deurgeloop toe hy die
volgende skerp uitlating oor die sluwe internasionalis gesê het: “Hy het ‘n plan. Hy wil een miljoen immigrante per jaar uit vreemde kulture, met geweld,
as dit moet en teen die wil van die Europeërs, inbring om hulle in Europa te vestig.”

Maar hoekom het ons nog niks van daardie ‘vrede’
gesien nie? Hy het5 dan self gesê hy het ‘n direkte
lyn na God toe.
Op die verhoog praat Buchan min; hy skree baie. Sy
styl is dié van ‘n pa met gesag: “Die Here het vir my
gesê dis nou tyd!” (It’s time!) Tyd vir wat? Tyd om te
bid vir vrede.

Orban se administrasie is onder beleg van wat hy
noem die “Soros mafia-netwerk”. Hy sê hulle het
‘n oorlogsverklaring uitgereik teen Hongarye. Hy
beskou Brussels in dieselfde lig omdat hulle met ‘n
regsgeding teen Hongarye, asook teen Pole en die
Tsjeggiese Republiek, begin het omdat hulle nie immigrantekwotas wil aanvaar nie.

En hulle het gebid vir vrede.
Maar nou na drie maande lyk dit mos lyk of nie
een van die ‘miljoen’ gebede uit Wilde-Als se stof
opgestyg het nie!

SUID-AFRIKA SE BLOEDIGSTE
JAAR TOT NOU

Dit was ook nie die eerste keer dat ‘oom’ Angus ‘n
massa bidders vir vrede opgekommandeer het nie.
Hy het dit ook op 19 November verlede jaar in die
FNB Stadion in Soweto Suid-Afrika gedoen. Toe is
daar gebid vir ‘versoening’, en het hy God in ‘n luide stem as ‘t ware ‘beveel’ om ons te verlos van ’n
“vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit”!

Chris van Zyl van die TLU het op 27 Julie die volgende
ontstellende verklaring in Media 24 gemaak: “Alle
aanduidings is dat 2017 een van die bloedigste jare
nóg kan wees wat plaasaanvalle en -moorde in SuidAfrika betref. Die moordsyfer is baie hoër as verlede
jaar dié tyd en die aanvalsyfer is ook besig om te
styg.”

Maar ook hierdie keer het die gebede in die stof bly
lê.

Op sy beurt het Henry Geldenhuys, TLU SA se adjunkpresident en voorsitter van hul nasionale veiligheidskomitee, weer gesê: “Ons sien eintlik ’n
konstante styging in die syfers sedert 2011. 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

Hoekom?
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
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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
veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf julle soos
die barensnood ‘n swanger vrou, en julle sal sekerlik
nie ontvlug nie...” (1 Thess. 5:3).

Hy doen dan ook ’n beroep op ‘Suid-Afrikaners’ (nie
die ‘Boere’ nie) om nie moed te verloor nie en “net
nog ’n rukkie geduldig te wees, want die draaipunt
is op pad en Zuma sal gaan”. Dis wat Pik kwytgeraak het op ‘n vergadering van die filosofievereniging
Philco Feast in Pretoria.

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 getuie te wees van sy gebede wat in die stof versmoor.

“Dit wat in die land gebeur, maak my hartseer,” het
hy gesê, “maar die verandering in die land is onomkeerbaar. Ek vra net vir geduld en geloof. Moenie so haat dat julle wil begin moed opgee nie. Dit
is nie nodig nie. ... Die politiek is verganklik. ... Die
draaipunt sal kom en Zuma sal gaan. Die probleem
is wie volg hom op. My keuse vir president is Cyril
Ramaphosa,” het ons alwyse Pik gesê.

En daarna gaan hy dit weer doen, en weer, en...
Want hy verstaan nie hierdie woorde van die Almagtige nie: “As my volk, oor wie my Naam uitgeroep 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...”

Wat het in hierdie mense se koppe aangegaan toe
hulle ons land weggegee het? Wat gaan in enige
mens wat ‘n swarte bewonder, se kop aan? Niemand
sal weet nie. Dis asof hulle een of ander elikser gedrink het wat hulle net Utopias laat sien.

MOENIE MOED VERLOOR NIE, SÊ
PIK BOTHA

Hy het ook gesê dat Mandela glo in sy graf sal omdraai as hy moes meemaak wat nou in die land gebeur. Mandela, vir sy inligting, was ‘n terroris. As hy
nou in sy graf weet wat hier gebeur, sal hy sjampanje
gaan soek om ‘n heildronk daarop te drink.
En dan sê Botha dat Mandela in private gesprekke
aan hom gesê het “geen land, staat of regering wat
deur geweld tot stand kom, kan uithou nie”...
“Hulle het nie ’n toekoms nie.” Hy het dus baie goed
geweet dat die geweld waarmee hy gedreig het, die
swarte se ondergang sou beteken. En Botha beskou
hom as ‘n groot geestesiener! (visionary). Hy praat
met diepe ontsag van hierdie terroris.

Pik Botha was ons land se goue seun in die sewentigerjare. Vandag is hy ‘n vier en tagtigjarige ou toppie
wat nog aan die strooihalm vasklou dat dinge alles
nog sal regkom onder ‘n swart regering.

Botha het nog vele ander wyshede kwytgeraak:
“Vriende, asseblief, wees gelukkig. U woon in ’n land
met ’n wonderlike, goeie klimaat. Nie net ’n gewone
klimaat nie – die Here se klimaat. Ons het steeds die
mooiste berge en ons speel nog redelik goeie rugby
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en tot my verbasing ook krieket. Moenie bekommerd en benoud raak nie. Wees nog net ’n rukkie
geduldig.”

Ja, waaragtig waar: Die dag het aangebreek dat verraad teen jou eie mense ‘n heldedaad geword het
om voor halleluja uit te roep!

Die berge en rugby en krieket en die klimaat -- dis
waarna ons moet kyk, want dis wat ons gekry het
in die plek van ‘n toekoms vir ons kinders, vrede
en voorspoed. Vergeet van die meer as sewentigduisend blankes wat deur swart barbare vermoor
is, van die angs elke nag dat hulle gaan inbreek in
jou huis, jou vrou verkrag en jou en jou kinders doodmaak; vergeet ook daarvan dat jy ontwapen is en
jouself nie teen hulle mag verdedig nie. Vergeet
van die byna een miljoen blankes in plakkerskampe
weens regstellende aksie met GEEN hulp van enige
aard van die swart duiwels nie. Dit tel niks. Dis die
rugby en die lekker sonnetjie en die mooi berg wat
jou asem moet wegslaan.

Op ‘n vraag hoe hy geweet het daar sal ‘n oorlog oor
20 jaar uitbreek, was Churchill se antwoord was: “Ek
het na Hitler geluister en hom geglo...”
U het dalk al die video van Neville Chamberlain
gesien waar hy van die vliegtuig afklim en ‘n dokument omhoog hou waarin gesê word daar is ‘n vredesooreenkoms met Duitsland gesluit is – enkele
dae later het die 2de WO uitgebreek.
Omdat ons mense Zuma nie wil glo nie, is ‘n revolusie-ontmoeting met hom onvermydelik!

TRANSFORMEER OF WAG VIR
DIE REWOLUSIE – MALEMA

Hy het ook gesê: “Klimaatverandering moet ernstige
aandag geniet, maar dit lyk vir my dis nie belangrik
vir die VSA, China en die Russe nie. Ons moet ernstig dink oor hoe ons die mense op hierdie aarde oor
tien tot 15 jaar gaan voed.”

Ons het ‘n spreekwoord wat sê: Hy is meer bek as
binnegoed, en hierdie lawaaimaker het net bek.
Hoe lank dreig Malema nou al om sy rewolusie te
begin? En tot dusver het dit net by praat gebly.

Asof dit ‘n opsie gaan wees. Alle aanduidings is
daar dat die swart bevolking van die land, asook die
wêreld, drasties gaan verminder word deur hulle
eie toedoen. Swartes is papbroeke en wil nie seerkry nie, daarom val hulle oumense in groepe aan.
Sodra daar terugbaklei word, slaan hulle op vlug. Dit
is wat in die volgende rewolusie gaan gebeur. Soos
wat die massa van Afrika oor ons grense hierheen
gestroom het, gaan hulle vinniger terugvlug wanneer die geweld in alle erns uitbreek.

Anders as die Moslem, het Malema die gees van Afrika in hom – ‘n lafhartige gees wat op vlug slaan by
die geringste teken van gevaar. En rewolusie hou juis
‘n bedreiging van seerkry en moontlik dood in. Die
geskiedenis het reeds bewys dat elke swarte inherent ‘n diepe ontsag en vrees vir die blanke koester.
Hulle sal selde man-alleen ‘n aanval op ‘n blanke uitvoer – selfs al is dit ‘n weerlose bejaarde. Net soos
wildehonde jag hulle in ‘n trop, en soek altyd die afgedwaalde ooi of swak lammetjie uit.

Zuma is maar een van die probleme in die land, nie
die enigste een wat staan tussen die bevolking en
voorspoed nie. Botha is glo dankbaar dat hy in sy tyd
as minister van buitelandse sake ’n rol kon speel om
vreedsame skikkings in Suid-Afrika, Zimbabwe en
Namibië te bereik.

Daarom bly Malema se praatjies oor rewolusie net
praatjies. Hy hou daarvan om te dreig, want hy weet
sy onderdane wil dit graag hoor en vir die oomblik
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sanitasie, water, ens., ens. Sou een van hulle die rewolusie-sneller trek, kan Malema self in die slag bly.
Na ons mening sal die sneller eers afgaan die dag
as Jakob Zuma met geweld van sy troon afgestamp
word.

Selfs Mandela het op 8 September 1992 by die graf
van ’n kameraad daar in die Ciskei saam met lede
van Mkonto We Sizwe Die Lied van die Eik gesing
het. Daarin het hulle Dingaan se voorneme om die
Boere uit te wis, opnuut herbevestig: “Ons, die lede
van M.K., het ons daartoe verpand om hulle dood te
maak — die Ama-Bhula...”

Dit laat ‘n mens dan wonder oor die De Klerk-oorgawe. Het hy werklik so min van die swart kultuur
geweet dat hy hul hol, leë dreigemente sommer net
so gesluk het?
Selfs Pik Botha het in sy euforie van “ek doen goed”
(of was dit dalk weens papbroekigheid?) alle perke
oorskry deur grond links en regs aan barbare in Afrika weg te gee. En daarvoor, sê hy self, is hy dankbaar. Hy wou die geruis van applous hoor, die kloppe
op die skouer voel, sy naam groot in die koerante
gedruk sien staan as die goue seun van Suid-Afrika
-- maak nie saak teen watter prys nie.

Malema hoop waarskynlik dat hy die wittes bang
sal praat sodat hulle hul eiendomme sonder slag of
stoot aan hom sal oorhandig soos wat De Klerk met
die land in 1994 gedoen het.
Dan konsentreer hulle hoofsaaklik ook net op plaasbesettings. Hoekom? Want daar woon gewoonlik
net die boer en sy gesin. Die boer self is die hoofteiken. Skakel hom uit en die vrou sal om veiligheidsredes nie alleen langer daar wil bly nie; en so word die
plase dan ontruim. In Zimbabwe is dieselfde patroon
gevolg. Dis maklik vir ‘n groot groep swartes om ‘n
afgeleë plaas te beset.

De Klerk het ons blankes vrees ingeboesem dat ons
‘n bloedige rewolusie sou hê as ons nie bereid is
om aan die barbaar oor te gee nie. Maar selfs De
Klerk het geweet dat as daar destyds ‘n rewolusie
uitbreek, sou ons dit met gemak kon onderdruk.

Boerderye in Suid-Afrika het van 1985 tot 2005 van
105 000 tot 46 000 verminder. Met die Ama-Bulaslagting is die swarte natuurlik ook besig om sy eie
keel af te sny.

En vandag? Hulle is in beheer van die weermag en
polisie – die grootste misdaadbende in die land!
Maar wees verseker, vroeër of later kom die rewolusie, en dit sal veel erger wees as die een wat ons in
1994 ‘vrygespring’ het.

Die tyd stap aan en wanneer Malema en sy kaders
se rewolusie uiteindelik aan die gang kom, sal daar
dalk niks meer in die pappot wees nie, en sal hulle
daaglikse spys, net soos hulle broers in Zimbabwe
dalk ook rotte, wurms en boombas wees.

MIKROSKYFIES IS ‘N WERKLIKHEID

Volgens onbevestigde gerugte het Malema glo maagkanker en daar word gesê hy het reeds meer as 20
kg verloor. Sy ou vurigheid en verterende blanke
haat het aansienlik getaan. En dit maak sy volgelinge
net meer en meer ongeduldig, want hulle is al moeg
vir die jaar in en jaar uit se beloftes van grond, huise,

Ons het lanklaas inligting gepubliseer oor die Merk
van die Dier – in vandag se terme bekend as ‘mikroskyfie-inplanting’. Maar so pas het Three Square
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sal nie weer bekommernisse en slapelose nagte hê
nie. Jy kan selfs daaraan dink om met jou hele gesin
oorsee vakansie te gaan hou vir ‘n week of drie. Jou
kinders kan by die beste universiteite gaan studeer
en met die mikroskyfie ingeplant, kan hulle enige
plek werk kry.
Wat gaan jy doen? Gaan jy genoeg geloof in en vertroue in jou Skepper hê om dit te weier? Niemand
van ons kan nou sê ons sal dit weier nie, want die
meeste van ons het voete van klei. Die feit dat ons
land aan swartes weggegee is, is genoegsame bewys
daarvan.

Market van River Falls, Wisconsin in America, aangekondig dat al sy werknemers met mikroskyfies toegerus gaan word.

‘n Klein minderheid het wel weerstand gebied, het
nog probeer om hul erfenis, kultuurgoedere, hul
taal, onderwys, ja, selfs hul geloof teen die heidense
indringer te beskut en te beskerm. Maar uiteindelik het die bose vloedgolf die land oorstroom en alles meegesleur. Toe is bewaarheid wat die profeet
Sefanja vanuit sy woonplek in Jerusalem in die 6de
eeu v.M oor die suidland uitgespreek het: “En Ek het
tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk
wat by die Naam van die HERE skuiling soek.”

Die skyfie word tussen die duim en voorvinger ingeplant en sal gebruik word om deure oop te maak wat
identifikasie benodig, asook om toegang tot hulle
rekenaars te kry en selfs snoeperye by die snoepmasjien van die maatskappy te koop.
Die maatskappy se hoofuitvoerende beampte, Todd
Wesby, is baie ingenome met die mikroskyfie en beskou dit as die beste uitvinding naas die voertuie wat
hulleself kan bestuur. Hy beweer dat die skyfie baie
veilig is en geen elektriese golwe uitstuur nie.

Ongelukkig kom daar ook ‘n dag van afrekening. En
dis nie net vir die Zumas, Malemas, De Klerks, Pik
Bothas en hulle makkers nie, maar ook vir die meerderheid van hierdie volk wat skuiling by die Dier gesoek het.

Hoe Christene hierdie nuwe tegnologie gaan hanteer, sal ons maar moet sien. Wanneer dit by geld
kom, het die oorgrote meerderheid mense voete
van klei.
Stel uself in so ‘n persoon se posisie. Daar is tekorte
tuis, die kinders kan nie verder gaan studeer nie,
want daar is nie geld daarvoor nie. Die motor het sy
beste jare geken en gee probleme. Medies het onbekostigbaar geword en dus is daar werk aan tande
wat nie gedoen kan word nie. Uiteet by ‘n restaurant kan jy lankal nie meer doen nie. en jou DSTV
is die goedkoopste pakket. Dit raak al moeiliker om
skoolgeld by te kom ...

MUGABE EN PLAASBESETTINGS
Pres. Robert Mugabe se onlangse beroep aan sy
ondersteuners om die res van die wit kommersiële
boere van hul grond af te skop, het ’n nuwe golf van
grondbesetting in Zimbabwe veroorsaak.
Mugabe (93) het in Junie by ’n byeenkoms in Marondera gesê dat alle wit kommersiële boere wat op die

Nou kom hierdie maatskappy en sê as jy die skyfie
laat inplant, is al jou probleme dadelik opgelos. Jy
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ongeveer 5 000 van hulle reeds gevrek.

plase woon, uitgeskop moet word om plek te maak
vir sy party se jong ondersteuners wat nie grond in
die land se chaotiese grondhervormings in 2000 kon
kry nie.

Die regering het MC Mkhungo in 2010 R15 miljoen
gegee om die plaas te begin. Die laaste keer wat
hoenderkos op die plaas afgelewer is, was in Maart
hierdie jaar.

Robert Smart, ‘n blanke Zimbabwiese boer, moes
letterlik van sy plaas af vlug. Sy vrou het die ysige
nag vreesbevange in die veld deurgebring nadat ‘n
vyandige klomp swartes, swaar gewapen met AK47
gewere en haelgewere het die plaas oorgeneem en
die paaie soontoe geblokkeer.

Elke hoender behoort 3 kg te weeg, maar hulle het
tussen 700 g en 800 g geweeg. Die doel van die
hoenders was vir eierproduksie. Die plaas self is in
‘n baie swak toestand; en dit lyk of daar vir jare geen
instandhouding was nie.

‘n Groep Mugabe-terroriste, gelei deur Zanu-PF
se provinsiale ondervoorsitter, Joseph Mujati, het
waggehou by die hek na die plaas. Smart se huishoudelike goedere is sowat 200 meter van die plaaswoning af sommer net daar langs die pad gelos.

Vir dié wat sê dis maar net groeipyne; gaan sê dit vir
die duisende hoenders wat ‘n aaklige hongerdood
gevrek het. Na 23 jaar kan daar nie meer groeipyne
wees nie. Nou sien ons hulle in hul ware kleure en
die behoudendes onder ons het dit sien kom. En
vorentoe sal dit net erger en erger gaan totdat daar
uiteindelik niks meer op die winkelrakke is nie.

‘n Paar plaaswerkers wat gesê het hulle sal die plaas
beskerm, is met traangas uitmekaargejaag, aangeval
en deur die polisie gearresteer.

En dan?

Hierdie voorval het plaasgevind skaars dae nadat
Mugabe ‘n oproep op sy ondersteuners gedoen het
om meer plase te beset. As die president ‘n bevel
gee, dan doen jy dit sonder om vrae te vra. Hulle
het selfs ‘n gedeelte van die Blackfordby College, die
grootste landbou opleidingsinstituut in suidelike Afrika, beset.

Dan sal die rewolusie vanself begin.

ASIEL-SOEKERS NIE VAN SIRIË
Dwarsdeur die wêreldgeskiedenis het die blanke ras
nog altyd probleme met die modderrasse gehad.
Saul het teen hulle oorlog gemaak en toe hy vrouens
en kinders uit die goedheid van sy hart na sy eie
land terugbring, het God deur die profeet vir hom
laat weet om hulle almal dood te slaan. Die blanke
ras het geen verpligting teen die modderrasse nie.
Apartheid was en is steeds die enigste oplossing –
die verskillende rasse kan net oorleef as hulle van
mekaar geskei word. Dan onhou jy sommer ook die
gebod wat jou verbied om jou met hulle te verswaer.

Plaasbesettings deur swartes loop nog altyd dieselfde pad, maak nie saak of dit in Suid-Afrika,
Zimbabwe of enige ander staat in Afrika is nie. Die
prentjie lyk oral dieselfde. Wanneer swartes ‘n boerdery oorneem, gaan staan alles en dan begin die
verval.
In Southport in Kwazulu-Natal moes duisende
hoenders op die Wandering Star Farms doodgemaak
word omdat hulle verhonger en siek was. Die swart
eienaar het hulle vir weke lank nie gevoer of water
gegee nie – tipies. Voordat hulp opgedaag het, het

Europa word op die oomblik deur hierdie modderrasse oorstroom. Die Christendom word deur hulle
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Turkye te ondersoek in teenstelling met die Turkse
tale van daardie land.”
Turksgebaseerde soektogte vir die woord ‘Greece’
in Arabies in 2015 en 2016 het aangedui hoeveel
vlugtelinge oor die Egeïese See na Griekeland beweeg het. Die soeke gee ook ‘n aanduiding van
hoeveel beplan om grense oor te steek. Die term
‘Greece spike’ in die oggend dui die tyd aan wanneer immigrante beplan om oor die Mediterreense
See te gaan.

Die Christendom is daar suksesvol vernietig, nou bly
nog net daardie gene oor wat van nature ‘n soeke na
God het. Aanhangers van die Nuwe Wêreldorde het
reeds te kenne gegee dat hulle Europa wil omskep
in ‘n tuiste vir die Eurasiër (‘n vermenging van die
Europeër en die Asiër) met ‘n grou kleur, want blank
is nie meer aanvaarbaar nie – dit gee oraloor aanstoot. Suid-Amerika spog reeds met sy koffiekleurige
skepsels.

Dis ontstellend dat daar geen werklike rede vir enigeen is om weg te vlug uit Sirië of Irak nie. In beide
state is by verre die grootste deel van daardie lande
onder vredevolle regeringsbeheer en honderde
duisende van daardie wat dakloos gelaat is, het eenvoudig weggetrek na gebiede wat deur die regerings
beheer word. Daarom is daar geen regverdiging vir
hierdie mense om hulle lande te verlaat en deur verskillende ander lande te beweeg om in Europa te
kom nie.

Volgens nuwe opsporingsdata deur Pew Research
Center wat hulle bevindinge baseer op ‘n opsporingsisteem wat deur gebruikers van slimfone bepaal
kan word, is slegs een derde van hierdie gekleurde
rasse wat na Europa stroom en asiel daar gaan soek
in werklikheid uit Sirië en Irak afkomstig. Die ander
twee derdes kom uit Afrika se Derde Wêreldlande
wat nie in oorlog gedompel is nie en wat geen verskoning het om by die agterdeur in te glip nie.

Maar dit is so deur die voorstanders van die Wêreldburgersorganisasie beplan en hulle beoog om dat dit
teen 2018 afgehandel sal wees.

Dit beteken dat van die 2.5 miljoen invallers wat Europa ingegaan het in 2015 en 2016, slegs 938,000
Siriërs was wat gevlug het en dat meer as 1.5 miljoen nie van daardie lande was nie.

SWEDE: 50% STYGING IN VERBODE GEBIEDE

Hierdie selfone word gebruik om met familie wat
agtergebly het, te kommunikeer en om te soek na
maniere om oor die grense te kom.

Die polisie van Swede het 8 meer gebiede wat as
‘kwesbaar’ beskou word, geïdentifiseer. Op die
oomblik is daar nou 23 sulke gebiede waar geen
Sweedse burgers of polisiebeampte mag ingaan nie.

“Die digitale voetspoor wat deur die aanlynnavorsers gelaat word, gee insig in die beweging van die
invallers soos wat hulle beweeg tussen lande en
hulle op nuwe plekke vestig. Aangesien die meeste
van die invallers uit Sirië en Irak Arabies praat, soms
die enigste taal wat hulle kan praat, is dit moontlik
om sleuteloomblikke in hulle migrasie te identifiseer
deur die neigings van Internetsoektogte in Arabies in

Die hoof van die polisie het gehoop dat bykomende
maatreëls die polisie sou help die situasie onder
beheer te kry, maar tot dusver kon hulle nog geen
sukses behaal nie. Inteendeel, die situasie vererger
net by die dag.
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Hierdie gebiede is tipiese immigrant-gedomineerde
woongebiede wat verander is in ‘geen toegangsones’ as gevolg van toenemende dwelmhandel,
bende misdaad, verkragtings, moorde en godsdienstige ekstremisme.
Die geklassifiseerde verslag wat opgestel is deur
die intelligensiedepartement van Swede se Nasionale Operasie Department (NOA) is het toevallig in
besit gekom van die tydskrif, Dagens Nyheter, wat
dit gepubliseer het, tot groot verleentheid van die
Sweedse regering.

suvius, naby Napels in Italië. Dit het vir die twee keer
in een week ‘n ontruiming aan die gang gesit om al
die mense uit die gebied weg te kry, veral die toeriste.

Die verslag toon dat die polisiemag magteloos is om
die verspreiding van elke denkbare euwel, misdaad
en ekstremisme te stuit.

Reuse-rooksuile van die woeste brande wat in die
woude teen die hange van Vesuvius woed, het meer
as twee kilometer die lug in getrek en was ook meer
as twee kilometer wyd aan die bokant. Die vuur was
duidelik vanuit Napels sigbaar en het die inwoners
onder die wanindruk gebring dat Vesuvius na eeue
skielik weer lewe gekry het en besig was om uit te
bars.

Die inligtingsbron sê dat dit moeilik is vir die polisie
om op te tree in woongebiede wat as “kwesbaar”
geklassifiseer is, onder andere as gevolg van die onwilligheid van die inwoners om deel te neem aan die
regsprosedures.
Die nasionale Polisiehoof, Dan Eliasson, het probeer
keer dat die verslag gepubliseer word omdat hy alles in sy vermoë doen om die situasie te verander.
Dit het egter nie gewerk nie. Daar is ‘n krisisatmosfeer in die polisiemag en daar is ‘n behoefte aan ‘n
geloofbare plan van aksie.

Baie toeriste wat die beroemde argeologiese terrein
van die antieke Romeinse stad, Pompeii, besoek het,
het gesien hoe die hemelruim verdonker weens die
rook.
Die laaste groot uitbarsting was in 1944, talle mense
het omgekom en drie dorpies is totaalverwoes.

Eliasson het erken die situasie is onomkeerbaar en
dat dit vorentoe net gaan vererger en uitkring.

Die as het in baie buurdorpe geval en as ‘n mens aan
Pompeii dink, dan is dit vreesaanjaend dieselfde scenario. Pompeii is nie deur Lawa vernietig nie, maar
deur die vulkaan-as wat meters dik geval het en die
mense versmoor het.

Die Sweedse volk leef in ‘gevangeskap’.

ONTRUIMING NODIG -- VESUVIUS AKTIEF

Aan die suidwestelike kant van die vulkaan is die
antieke stad Herkuleum, wat ook deur Vesuvius verwoes is. Die Italiaanse Burgerbeskermings Agentskap het die uitbreek van die brand in die Vesuvius

Groot brande het uitgebreek teen die hange van Ve-
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Jackson Mthembu, hoofsweep, het op ’n mediakonferensie gesê ‘n wantrouestem sal dieselfde wees as
‘n kernbom wat in Suid-Afrika ontplof. “Die regering
sal in duie stort en dit sal drastiese gevolge hê, en
die land sal in algehele politieke onstabiliteit en ekonomiese onsekerheid verval...”

Italië het verskeie brande die afgelope tyd gehad
weens die droogte en baie hoë temperature. Die
situasie is egter die mees kommerwekkend in die
suide. Meer as 600 brandbestryders en werkers van
die Burgerlike beskerming, moes amper 100 brande
takel in die Campania-gebied in Italië waar Vesuvius
is.

Die Speaker van die Nasionale Vergadering, Baleka
Mbete, moet nog besluit of sy sal toelaat dat hierdie sewende wantrouemosie teen Zuma met ’n geheime of ope stemmery beslis gaan word. Aangesien
daar reeds doodsdreigemente teen talle ANC-LP’s
gemaak is, gaan sy dalk op ‘n geheime stemming
besluit.

Daar was ook groot brande in Enna naby die middel
van die eiland en Messina op sy mees noordoostelike punt.
Hierdie jaar is nie net ‘n jaar van geweld nie, maar
ook van brande. Dit is asof die natuur wakker geword het en kwaad is. Mense praat van verwagte
tsunami’s (wetenskaplikes het dit ook al genoem) en
daar is verskeie gerugte van skeure wat in die aardkors ontstaan. Een daarvan is in Noord-Afrika waar
die aarde meters wyd oopgeskeur het.

Die Grondwet bepaal dat sou ‘n mosie van vertroue
teen Zuma slaag, moet hy en sy hele kabinet, asook
alle adjunk-Ministers onmiddellik bedank.
Sou dit gebeur, kan dit tot gevolg hê dat:

Op 23 September sal die planete in ons sonnestelsel
in lyn wees en sulke gebeure het al dikwels ‘n nadelige uitwerking op die aarde gehad.

1. Die Speaker, Baleka Mbete, as waarnemende
president optree met al die mag waaroor die
president beskik. Sy sal in die pos aanbly totdat
die hoofregter (binne 30 dae) die Nasionale Vergadering versoek om ‘n nuwe president te kies.
Maar sou ‘n nuwe president nie binne 30 dae
gekies word nie, is Mbete verplig om die regering
te ontbind en ‘n algemene verkiesing uit te roep.

DIE ZUMA-KRISIS EN GEHEIME
PROJEKTE

2. Omdat Jacob Zuma ernstige probleme in die
gesig kan staar as hy sou bedank – o.a. meer as
600 klagtes van misdaad, is dit hoogs waarskynlik
dat hy krygswet gaan afkondig en die weermag
inroep om hom te beskerm.

Sal ons volhou om te sê dat niks verkeerd is nie, of sal
ons begin kyk na tekens – in die hemel en op aarde?

Hierdie opsie kan dan vir Zuma die volgende kopsere
uitskakel:

Die Nasionale Vergadering kry op 8 Augustus geleentheid om te stem in die mosie van wantroue
teen president Jacob Zuma.

●● Daar sal geen ondersoeke deur die polisie en valke gedoen kan word oor sy en die kabinet se doen
en late nie.

Bykans 98% van die mense wat e-posse aan LP’s gestuur het, het gevra dat die mosie van wantroue in
Zuma ondersteun word.
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●● Hy sal die gepeupel en DA van sy rug kan afhou
●● Hy sal nog steeds in beheer wees van amnestie.
●● Alle samedromming op straat en massabyeenkomste sal verbode wees.
●● Enige poging tot gewapende optrede sal deur die
weermag onderdruk word.
Teen hierdie agtergrond moet ons dalk weer kyk na
Siener se gesigte wat die verdere verloop van gebeure moontlik vir ons uitspel:

Glebelands Hostel

ANC-lede het al by herhaling en onder groot gejuig
op openbare vergaderings hulle steun aan Mugabe
se onverklaarde krygswet in Zimbabwe toegesê.

wagte wees: Sodra alle strukture in die land vernietig is, sal ’n sterk VN taakmag in samewerking met
Amerikaanse troepe wat reeds hier en in Botswana
saamgetrek is, die orde kom herstel, en daarna beheer van die land in die hande van die Afrikanerbond plaas.

Dan is daar ook nog die Broederbond se verskeie
geheime projekte waaraan uitvoering gegee moet
word, wat insluit ’n beplande konflik in Natal tussen
die ANC en die Zoeloes. Dit is die afgelope twee jaar
reeds volstoom aan die gang. Sedert Januarie 2016
was daar al 33 politieke moorde in KwaZulu-Natal
wat deur onbekende aanvallers uitgevoer is.

’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 met ’n vaderland
waarin rus en vrede heers.

’n Vrou is in die uMshwati—munisipaliteit in haar
huis met ’n byl voor haar kinders doodgekap terwyl sy geslaap het, en ’n ANC—ondersteuner is net
daarna in dieselfde wyk vermoor. En so pas was ’n
30-jarige vrou die 92ste slagoffer die afgelope twee
jaar in die Glebelands-hostel.

Maar hierdie bewind sal die doringbosregering wees
waarvan Siener gepraat het, en eintlik maar net ‘n
voortsetting van die huidige Reënboog-mengelmoes.
Hy het die 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).

Ander geheime projekte sluit in landswye kragonderbrekings; ’n reusestaking wat die
land en vervoerbedryf sal lamlê, en ’n tweede Chris
Hani-scenario waarin ’n hoëprofiel ANC-leier (Zuma/
Malema?) gewelddadig sal sterf.

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’.

Ooreenkomstig hierdie geheime plan van die Afrikanerbond, kan ons die volgende gebeure te
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blou briewe se bestemming is wat die moframme
(blanke ministers) so gaan laat bokspring.
Uit die aard van die saak sal die doringbosregering
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.

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

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.

FINALE SUIWERING IS NOG NIE
AFGEHANDEL NIE.

Siener het voorspel dat daar dinge ‘oorkant die water’ gaan gebeur wat die wêreld se aandag daar
gaan vestig. Daar sal ’n bloedige wêreldoorlog woed,
en die wêreldregerings sal hoegenaamd nie in SuidAfrika óf sy Tweede Rebellie belangstel nie.

“Die Siener het aan genl. De la Rey self verklaar dat
daar — met die Tweede Rebellie — by Vereeniging
nog geveg sou word.” Boy Mussman skryf in een van
sy briewe dat die ‘getroue Afrikaners’ dinge in eie
hande gaan neem, dat sy vlag in bloed gedoop moet
word.

Hierdie rebellie gaan ook esvol wees, deurdat die
meelopers, verraaiers en joiners uit die land verdryf
gaan word en diegene wat in die pad kom, sal doodgetrap word, het Siener gesê.

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

PSALM 112

In 1914 was Siener een van die rebelle teen die destydse SA regering wat vir Brittanje teen Duitsland
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
opstand 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

‘n Inkomste, geld, is baie belangrik om te kan oorleef, maar die meeste mense soek na ‘n oorvloed
daarvan. So het die Voorspoed-teologie ontstaan
waarheen mense gaan luister met die hoop dat
hulle ook ryk kan word, want rykdom is waarna
99% mense streef. Ons doen alles om dit te bekom
– groot pensioenaftrekkings vir later jare se voorspoed, die aandelemark, sommiges probeer die casino’s en ander speel die lotto, ander verwed hulle
laaste oortjie op ‘n ‘wenperd’; terwyl die res van ons
bloot gedetermineerd is om bo uit te kom waar die
groot geld is.
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Tien Gebooie lê, maar ons weet vandag hoe min
mense hulle nog daaraan steur.

Dawid was iemand na God se hart. Hy was opreg en
het wysheid gehad, hy was baie lief vir God en het
150 liedere of gedigte (psalms) geskryf waarin hy sy
hart teenoor God uitpraat en waarin hy die Skepper
loof.

Die meeste van ons steel nie en moor nie, maar daar
is duisende en duisende wat kwaadpraat, nie hulle
vader en moeder eer (of help) nie, wat leuens versprei, wat die Sabbat ontheilig deur rugby te sit en
kyk of te werk, wat nie weet wat dit beteken om God
lief te hê nie en net Sondae ‘n uur op die kerkbanke
aan Hom afstaan, wat owerspel pleeg en wat nie
veel omgee vir sy naaste (sy volksgenoot) nie. Vandag is daar ook duisende wat selfs verbaster.

In sy jeug was Dawid ‘n nederige skaapwagter en hy
is verhoog tot koning. Dis so ‘n Aspoestertjie-storie.
Dawid sou dus geweet het hoe hierdie ding met rykdom werk.

Hierdie man waarvan Dawid praat, is nie bang nie
en kruip nie weg as gevaar hom bedreig nie. Hy gee
vrylik aan behoeftiges onder sy volk, hy is genadig,
barmhartig en regverdig.

Psalm 112 begin met die woorde: Welgeluksalig is
die man wat die Here vrees, wat ‘n welbehae in sy
gebooie het.

En hy is geseënd.
Wat meer verlang ons?

En dan gaan hy voort om te sê dat so ‘n man baie
kinders sal hê en dat hy oorvloed en rykdom sal hê.
Dawid het geweet dat die sleutel tot rykdom in die
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