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RUSLAND - GEVAARLIKE AGRESSIE
Beide NAVO en Rusland is besig om hulle magte in die Baltiese State saam te trek, en die vrees van ‘n onvermydelike
wêreldwye konflik wat groei by die dag.

AFRIKAANS IN DIE ASBLIK
BOERE SE OORLEWINGSTRYD
WATER CHAOS
EN MEER...
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VAN DIE
REDAKTEUR
‘n Klompie jare gelede is daar nog gepraat van ‘n
“Global Village”, een waar die hele wêreld saamgevoeg sou word, dieselfde taal sou praat en dieselfde god aanbid. En daar is gepraat van wêreldburgers vir wie die grense tussen lande nie meer
bestaan nie.

lems oopgegooi het, en sy word van alle kante daaroor uitgekryt. Sy is van Joodse afkoms en dus kan
‘n mens haar totale negering van die Duitse volk se
nood verstaan. Met haar aanstelling as kanselier, is
die Jode uiteindelik in ‘n posisie waarin hulle Duitsland finaal kan vernietig.

Nadat baie water in die see geloop het, doem die
werklikheid voor ons op en die mensdom het tot die
besef gekom dat dit nie gaan werk nie. En nou sien
ons hoedat die behoudendes reg oor die wêreld besig is om op te staan teen hierdie liberale v wat hulle
identiteit, kultuur, taal en geloof wil vernietig. Die
media wat in die hande van die Joodse geldmag is,
verswyg dit, maar dié wat toegang het tot die Internet en sosiale media, is deeglik bewus van hierdie
werklikheid.

In Suid-Afrika en oral in die wêreld word die regte
van blankes al meer vertrap terwyl net die gekleurde
nasies ‘menseregte’ het en alles kry wat hulle wil hê.
Dit kweek haat teen die gekleurdes; iets wat die ANC
regering juis wou verhoed. Deur wette te skep om
dit te probeer ‘bekamp’, word die haat net verder
aangeblaas.
Ekonomies is die land baie swak daaraan toe en met
die groot kragonderbrekings, waterprobleme en
onrus, is die kanse baie goed dat ons teen November afgegradeer gaan word tot rommelstatus. Maar
ondanks dit alles, is daar nog diegene wat glo dit

Angela Merkel het ontsaglike steun verloor nadat
sy die grense van haar lande vir die godlose Mos-
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Die skool opWolmaransstad. Siener van Rensburg was ouderling in die Hervormde Kerk op Wolmaransstad. Daar het nog nooit in
die geskiedenis sneeu op daardie dorp geval nie en Siener sou met rede kon sê: Dit is die koudste winter.

gaan nog goed met die land omdat hulleself in goeie
poste sit en hoë salarisse ontvang, maar dit is nie die
hele prentjie nie.

se handewerk nie — dis ’n strafgerig vir die goddeloosheid wat onder ons neuse aan die gang is en
wat deur die predikante met hul gruwels nog verder aangeblaas word. Net na die koudste winter, het
Siener gesê, dan begin ons dinge. Elke winter voel
maar vrek koud en dis moeilik om te besluit in watter een jy die koudste gekry het. Maar Siener het
in Wes-Transvaal naby gebly waar hy ouderling in
die kerk was; en vanjaar het dit die eerste keer in
menseheugenis op Wolmaransstad gesneeu. Hy sou
waarskynlik gesê het: “Dit was nou die koudste winter.”

Twee joernaliste op Oudtshoorn wou hulle ‘n papie
lag toe ‘n modeontwerper aan hulle sê hy is bereid
om matriekafskeidsrokke vir ’n arm blanke en ’n arm
swart matrikulant te maak. “’n Armblanke? Daar
bestaan mos nie so iets nie!” Dié twee joernaliste
het duidelik nie die vaagste benul van wat in die land
aangaan nie. Nog minder weet hulle van die reuseplakkerskampe dwarsoor die land waarin blankes
onder die broodlyn leef; die kinders kaalvoet op
ashope soek na kos, omdat hul ouers nie werk het
nie, danksy regstellende aksie.

Alles dui daarop dat Malema en sy rooi oorpakke die
pot aan die kook gaan hou. Vroeër jare is baie probleme in die parlement opgelos, maar vandag is dit
’n sirkus waar daar, volgens lokasietradisie, gebokspring, vuisgeslaan, gestoei en geskel word.

Wat sal ’n mens sê van droogtes, oorstromings en
nou ook tornado’s in die land? Dis beslis nie HAARP
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En dan is daar ook nog die dreigende oorlog in die
Midde-Ooste wat eerder vroeër as later gaan uitbreek. En net soos met die 1ste en 2de Wêreldoorloë lyk dit of ons weer nie direk daardeur geraak
gaan word nie, want Siener sê die bloedige oorlog
gaan hulle so besig hou dat daar nie tyd sal wees om
te kyk wat hier gebeur nie.

Sedert die val van die Berlynse skandmuur, was daar
gedurig onstuimigheid rondom Rusland. Hul presidente en leiers het nie geweet hoe om die ontwikkelde Weste te hanteer nie en baie foute is gemaak.
Finansieel was Rusland in ‘n moeras. Daar was nie
vooruitgang nie, hulle kon nie wegkom uit die 70
jaar lange ‘ballingskap’ van Kommunisme nie.

Die ideaal van ‘n Global Village is besig om vinnig te
verkrummel terwyl die wêreld ‘n vernietigende oorlog in die gesig staar. Tot dusver het Poetin alles in sy
vermoë gedoen om dit te keer, maar dit lyk asof die
VSA nie gaan ophou om hom te tart nie. As die oorlog uitbreek, sal dit ook in die Europese winter wees,
want oom Klasie het gesien die soldate dra jasse.
Op die oomblik lyk dit nie asof ‘n oorlog afgeweer
kan word nie. Die magsopbou op die grense van
Rusland en Sirië is net te groot om dit af te maak as
militêre oefeninge. ‘n Paar keer is daar deur Amerika gepoog om die oorlog aan die gang te kry deur
vliegtuie af te skiet, ens. maar dit het nie geslaag nie.
Poetin sal onverwags tot aksie oorgaan wanneer die
NAVO lande dit nie verwag nie. Oom Klasie het immers gesê hy draf in een dag deur Turkye.

En toe het Vladimir Poetin op die toneel verskyn en
alles het begin verander. Was hy van die begin af van
plan of aggressief teenoor die Weste te wees? Dis
hoogs onwaarskynlik, want dit was duidelik dat hy
weer sy land wou opbou en ekonomies sterk maak.
En dit het hy tot ‘n groot mate reggekry.

In ons eie land kom ‘n oorlog op ‘n baie slegte tyd,
want teen einde Augustus sal al die silo’s leeg wees
en daar is byna geen oeste op die lande nie. Kos sal
al duurder word en dis ook die rede waarom daar
oral gestaak word. Die swartes het net eenvoudig
nie meer genoeg geld om vir al hulle kleintjies te
sorg nie.

Dit is egter nie iets wat die liberale Weste wou hê
nie, want Rusland is baie groter in oppervlakte as die
VSA en as hy na Kommunisme weer kan regkom, sal
hy ‘n mag wees om rekening mee te hou. Die VSA
veral het nie daarvan gehou nie, want hy is die boelie van die wêreld en maak en breek net soos hy wil
in ander lande.

Ons moet maar gereedmaak vir ‘n rowwe rit vorentoe. Met De Klerk aan die voorpunt het ons die
‘Groot Trek’ na die Global Village voltooi.

Intussen het die hoogs intelligente Poetin hierdie
toedrag van sake gade geslaan, waarskynlik met
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‘n gevoel van groeiende irritasie. Hy kon sien hoe
Amerika die kleiner lande boelie, hoe hy hand oor
hand die pad na ‘n eenwêreldregering oopmaak en
hoe kleiner lande gedestabiliseer word en hy sy eie
marionette in leiersposisies plaas.
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dag. Die Westerse alliansie het troepe en wapens
na die gebied gestuur, terwyl Rusland sy eie militêre
mag al langs sy grens versterk wat die ontplooiing
wat kernmissiellanseerders insluit. Die einde van
hierdie onheilspellende magsopbou, kan katastrofies wees.

Die moeilikheid in Sirië het sowat vier jaar gelede
begin toe ISIS oor die grens uit Turkye gekom het
om Sirië se olie oop en bloot te steel en met ‘n vasgestelde roete oor die grens na Turkye neem.

Die verdedigingsdinkskrum van die Atlantiese Raad
het ‘n waarskuwing uitgestuur dat Rusland enige dag
oorlog teen NAVO kan verklaar. Tot op hede handhaaf Rusland nog ‘n defensiewe houding; maar as jy
‘n hond aanhou skop, gaan hy die een of ander tyd
omvlieg en jou verskeur. En dis duidelik dat Amerika
nie weet wanneer om op te hou nie.

President Bashar Hafez al-Assad van Sirië het Rusland se hulp gevra en Poetin het dit gegee. Net daar
het die NAVO-lande regop gesit, want Poetin is ‘n
uitstekende strateeg en hy het die wapens om hom
te steun. In die vier jaar waarin daar oor en weer
beskuldigings gemaak is, het Rusland sienderoë sy
magte in Sirië ontplooi en ISIS uit sy gate verjaag.

Die waarskuwing kom uit ‘n verslag met die titel Arming for Deterrence, wat geskryf is deur die
Britse generaal, Sit Richard Shirriff, en Maciej OlexSzczytowski, ‘n voormalige spesiale adviseur vir die
Poolse Minister van Buitelandse Sake. In die verslag
sê hulle onder andere dat “die Weste Rusland misverstaan en aanvaar dat hy die reëls sal gehoorsaam
selfs as ons nie gewillig is om dit af te dwing nie.”

Intussen het Amerika aan ISIS wapens verskaf en
voortgegaan om in elke denkbare klein landjie moeilikheid te maak. Sy militêre magte is oor meer as
160 lande versprei, en daarom so uitgedun dat hy
in ‘n oorlogsituasie oor ‘n baie verswakte tuisfront
beskik.

In die dokument word gesê dat Rusland ‘oornag’
oorlog kan verklaar en NAVO dit nie sal kan stop
voordat die Russiese weermag die geïntegreerde
verdediging van die Baltiese State, Litaue en Letland
ingesluit, sal afmaai en van die res van die alliansie
afsluit. ‘n Vinnige mobilisering deur Rusland kan
“potensiële vernietigende implikasies inhou vir OosPole en rampspoedige gevolge hê vir die Alliansie.”

En dit is waar ons vandag is – die moontlikheid van
die Derde Wêreldoorlog. Of dit so beplan is deur die
liberale magte of nie, maak nie saak nie, as hierdie
oorlog moet uitbreek, gaan die hele wêreld, Amerika inkluis, deurloop. Amerika het is nog nooit op eie
grondgebied deur ‘n ander moondheid aangeval nie,
maar dit gaan verander. Poetin het reeds gedreig dat
as die VSA Rusland sou aanval, sal hy Amerika met
alles tot sy beskikking, kernwapens inkluis, bykom.

Met die Tweede Wêreldoorlog was dit Duitsland wat
in die spervuur was en hoewel hulle goeie wapens gehad het, kon hulle nie teen die oormag bly staan nie.
Hierdie keer is dit Rusland wat in die Geallieerdes se
visier is, maar dis nie meer heeltemal dieselfde nie,
want Rusland, onder Poetin se leiding, het homself
tot ‘n magtige moondheid opgebou. Sy weermag en
wapens is meer gevorderd as die Duitse wapentuig
van destyds, maar so ook is dié van NAVO. De verskil
is dat Rusland baie groter is en dat sy rug beskerm

Op die oomblik huiwer die situasie by breekpunt en
kan ons enige dag ‘n oorlogsverklaring, hetsy van
Rusland of NAVO, verwag.
Beide NAVO en Rusland is besig om hulle magte in
die Baltiese State saam te trek, en die vrees van ‘n
onvermydelike wêreldwye konflik wat groei by die
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word deur ‘n onherbergsame ysgebied. Die front is
voor hom, nie rondom hom nie.
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militêre mag in die streek versterk om teen ISIS te
baklei. ISIS word openlik deur die VSA en Brittanje
gesteun. Onlangs het die Russe ‘n Britse spesiale
magbasis in die streek gebombardeer.

Rusland het self ‘n aantal hoë-profiel militêre oefeninge uitgevoer met massa fop mobilisasies al langs
die front. Daar word vermoed dat dit ‘n bedekking is
vir die bewegings van die ware konfliktroepe wat die
Russiese magte in staat sal stel om met ‘n vaart in
die oorlog in te gaan wat NAVO nie sal kan ewenaar
nie.

Russiese vlootskepe het ook al twee keer met VSA
vaartuie gebots, en dan het Rusiese vegvliegtuie verskeie blatante simulasieaanvalle op oorlogskepe van
die Pentagon uitgevoer.
Sal dit alles uiteindelik op oorlog uitloop? Die kanse
is baie goed daarvoor en wanneer dit gebeur, sal
alles soos ons dit nou ken, verander. Hier aan die
suidpunt van Afrika is ons vasgekeer met miljoene
swartes tussen ons. Hoe gaan ons dit hanteer?

Die verslag sê verder: “As een van hierdie oefeninge
omgeswaai word teen een of meer van die Baltiese
State, sal daar baie min of geen vroeë waarskuwingstyd vir NAVO wees.”
Die verslag doen ‘n beroep op Pole om sy verdediging op te skerp sodat hy kan help om die Russiese aggressie te onderdruk: “Selfs al is daar op die oomblik
by Moskou geen onmiddellike voorneme om NAVO
direk uit te daag nie, kan dit onverwags oornag verander en blitsig geïmplementeer word volgens
reeds voorbereide planne. Die vermoë om dit te
doen, is tot ‘n groot mate reeds in plek.”

Dan kan ‘n mens jouself afvra: Is die Suidlanders se
planne werklik so vergesog en onnodig? Maar nog
belangriker: Waar gaan u voedsel kry? Skoon water?
Veiligheid?

Die verslag voeg dan by: “Die Russiese magte in die
Westelike militêre distrik kan dus vinnig en aansienlik versterk word deur eenhede en formasies uit ander dele van Rusland – onder die dekmantel van ‘n
beplande of ‘n aanvullende militêre oefening.”

Die gekoloniseerde is tot so ’n mate verkneg dat hy
net soos sy baas wil wees, skryf Francois Smith oor
universiteite wat die een ná die ander Afrikaans die
rug toekeer.

AFRIKAANS IN DIE ASBLIK

Van iemand wat ’n snars van die opvoedkunde verstaan, sou jy soveel meer verwag het. Ons praat nou
van universiteitshoofde en die hele gedoente oor
taal.

Vladimir Poetin het reeds ‘n onbuigsame houding
ingeneem met die vinnige mobilisering van sy weermag as teenvoeter vir die opbou van Amerikaanse,
Britse en NAVO magte in die Balkan. Ook uit Kanada
kom die waarskuwings dat Rusland voorberei vir
oorlog en die voormalige Sowjetleier, Michael Gorbachev, waarsku dat NAVO die risiko loop om “vir
alle praktiese doeleindes oorlog te verklaar teen
Rusland.”

Waarom vra nie een van hulle wat met taal gedoen
moet word om hul studente maksimaal te bemagtig
nie? Hoe moet dosente taal inspan om hul universiteit op die mees basiese vlak te laat werk, om nie
eens te praat van die Stellenbosse hubris om die
Harvard van Afrika te wil word nie

Die Midde-Ooste is tans ‘n smeltpunt vir konflik tussen Rusland en die Weste met die Kremlin wat sy
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Want dis ’n gevaarlike vraag. Hulle is te bang daarvoor. Niemand wil daai antwoord hoor nie, veral nie
diegene met dik dye op raadstoele of krampagtig
klouend aan Blade Nzimande se skoenrieme nie.
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UV se verklaring dat hy voortaan ’n Engelse universiteit gaan wees.
‘n Dosent van elders in Afrika hou ’n openbare lesing waarin hy met skuim om die mond sy begeerte
verklaar dat Afrikaanssprekendes verdoem word tot
’n kantoortjie met tralievensters waardeur nuuskieriges (Engelstalige nuuskieriges!) hul wegkwyning
kan kom gade slaan.

Waarom nie? Want dan begin jy druk waar dit regtig
seer maak. Dan vat jy aan die wond aan ons nasionale psige. Hou daardie wond liewer veilig versteek
onder die knee-guard genaamd transformasie. Want
daardie wond se naam is minderwaardigheid. ’n
Fundamentele minderwaardigheid gekweek deur
kolonialisme. Dis daardie soort minderwaardigheid
wat die skreiend ironiese gevolg het dat mense aspireer na presies daardie kultuur en waardes waardeur hulle verdruk word.

‘n Xhosasprekende hoof van ’n departement vertel
hoe hy hom wenend in sy kantoortjie teruggetrek
het nadat ’n klomp Afrikaners veels te onentoesiasties na sy sin gesing het toe hy met een van hulle se
verjaardag “Happy Birthday” ingesit het.
‘n Afrikaanssprekende dekaan verklaar stamelend
en struikelend oor sy th’s en arrrrrs dat dit sy hartsharts-hartsbegeerte is dat sy fakulteit Engels word.

En dit is nou nie dat dit so ’n oorspronklike insig is
nie. Dit is tipies van die kolonialisme en daar is al
heelwat daaroor geskryf. Dit was trouens een van
Frantz Fanon se grondliggende uitgangspunte, hierdie minderwaardigheid as gevolg van wat hy die kolonisering van die bewussyn genoem het. Die gekoloniseerde is in so ’n mate verkneg dat hy net soos sy
baas wil wees. Dit is wat Suid-Afrikaners laat glo dat
Engels die enigste en hoogste goed is, hierdie volslae
kolonisering van die bewussyn.

’n Jong Xhosasprekende vrou met die fraaiste Engelse lispel skryf die galbitter trek om haar mond toe
aan die feit dat sy effens vreemd voel in die teekamer van die departement waar sy werk, nie omdat
sy jonk en nuut en ’n groentjie is nie, maar omdat
daar mense in daai bloemieng teekamer is wat durf
Afrikaans praat.

En dit is byvoorbeeld wat Afrikaanssprekende japsnoet-joernaliste, wat hul brood en botter in Afrikaans verdien, hul iPhone in hul keel laat afdruk by
die gedagte dat iemand – iemand! – iets moois kan
sê oor Afrikaans.

En soms sien ek een van daai verloopte dominees
oor die gras voor die hoofgebou stap, en ek moet
veg teen die begeerte om hom met ’n laaste desperate flying tackle – die hoogtepunt van my loopbaan
– af te skryf. Want my goeie kategismus, hoeveel van
die mense aan die spits van die veldtog vir eentaligheid is mislukte dominees? Mense wat nou die dag
nog geboë, weifelend, talmend, saggies-saggies geklop het aan die deur, die deur van die binnekamer
van die volk, en toe daardie deur hardvogtig geslote
gebly het, het onse dominee bitter geword, en hy
het sy hare laat groei en dit in ’n man bun gebind en
swart oupafrokkies en Rasta-kraletjies begin dra. En
hy het sy hartjie, sy binnekamer, vir Engels gegee.

Die volslae kolonisering van die psige.
Die japsnoet wil dit veral nie hoor van iemand wat
hom aan sy pa herinner nie, want dis nie net die kolonialisme wat sy knypbrilletjie laat toewasem het nie,
dis ook ’n oedipuskompleks wat sy selfoonduime so
laat ruk-ruk. Dis die vaderhaat. Die neurose van die
onmondige. ’n Soort nasionale neurose, as jy kyk na
wat op die kampus van die Universiteit van die Vrystaat, my kampus, gebeur het in die aanloop tot die
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Wat ook nie verreken word nie, ook nie op die kampus van die Universiteit van die Vrystaat nie, is hoe
hierdie minderwaardigheid uitgebuit word deur wit
middelklas Engelssprekendes. Die soort wat nou die
dag nog hul kinders in Toyota Fortuners van Hilton
College en Michaelhouse na Stellenbosch gestuur
het, “because it is so terribly Afrikaans, you know,
and that would keep the blacks away”. En wat gebeur op Stellenbosch? Daardie bloedjie dubbelparkeer die Fortuner, strompel met ’n hanggat-noupypjean en plat tekkies by die klas in en voor die dosent
kan sê “fundamentele pedagogiek” rank die wasbleke handjie na bo en klap-klap op die wysie van:
“Excuse me, but I don’t understand Afrikaans. . .”
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Afrikaans het dit nou hotagter, maar wat het Andy
Capp gesê? Die wenners is die verloorders wat aanhou.
Dat ek in hierdie debat die prototipiese Engelsman
se woorde as rigsnoer moet neem, is nog een van
hierdie verhaal se vele ironieë, maar dit is juis die
punt: Dis nie ’n stryd teen Engels nie, dis ’n stryd vir
ware akademiese bemagtiging!
(Uiteindelik is iemand kwaad genoeg om die waarheid te praat soos baie van ons dit ondervind, miskien nie jy nie; vergewe my dan dat ek jou nie goed
genoeg geken het, om liefs nie die brief aan jou te
gestuur het nie en ignoreer dit gerus. maar ék sluit
volkome aan by wat hier geskryf staan, en meer: dit
gaan alles oor ego; die te klein of te groot ego, maar
nooit net mooi genoeg soos dit waarna goue lokkies
reeds jare her al na gesoek het in die drie beertjies
se huis nie).

Kyk hoe rooi raak Anton van Niekerk (filosofie-professor aan die Universiteit Stellenbosch) as jy hierdie
storie vertel, maar die feit is dat daardie bloedjies
van die bitter weinig studente is wat voordeel gaan
trek uit die nuwe eentaligheid, bloot omdat die res
se taalvaardigheid so swak is.

BOERE SE OORLEWINGSTRYD

En hier op Kovsies sê daardie bloedjies se ouers:
“Why are you Afrikaners always against progressive
ideas?” (Ja, dis presies wat op een van die UV se
taalforums gesê is.)
Dit gaan nie daaroor of die Afrikaners die goeie of
slegte outjies is nie, die vraag is van wanneer af is
hegemoniese denke progressief?
Marx was reg, ideologie dien die heersersklas. En
wat die elite nie wil weet nie, wat hulle nie kan weet
nie, omdat hulle koloniaal verblind is, is dat die proletariaat steeds verdruk sal bly deur ’n aandrang op
eentaligheid. Ware bevryding lê in moedertaalonderrig plus goeie Engelsonderrig.

Kommersiële landbouprodusente is volgens Agri-SA
weens die droogte “in ’n oorlewingstryd” gewikkel
en het ’n oproep om hulp gedoen.

Dit is wat die meeste Afrikaanssprekendes tans nog
kry, dit is een van die redes vir hul sukses op universiteit, en dit is een van die redes vir die nydigheid
jeens hulle.

Die organisasie het Maandag in ’n verklaring gesê
hy word oorweldig deur versoeke van “desperate”
kommersiële en opkomende boere om droogtehulp.
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Agri-SA doen ’n beroep op die korporatiewe sektor
en die publiek om geldelik by te dra tot sy droogtehulpfonds vir die aankoop van voer en die vervoer
daarvan na produsente in nood.
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water voorsien is. Daar is watertenks geskenk en
drie boorgate is gesink.
As die Staat aan staatsdienssalarisse en die totaal
buitensporige begroting vir die hoogs ondoeltreffende onderwysstelsel besnoei, sal daar oorgenoeg
geld vir droogtehulp beskikbaar kan wees.

Dit is ’n groot probleem dat ’n toenemende hoeveelheid hoogs produktiewe en suksesvolle kommersiële
produsente sukkel om te oorleef.

WATER CHAOS

“Ons doen ’n beroep op kommersiële banke en agriondernemings om ’n manier te vind om grootskaalse
bankrotskap onder die produsente te verhoed. Ons
vra ook dat die regering hulp verleen, aangesien die
boere ’n belangrike rol speel om voedsel op groot
skaal vir die kommersiële mark te produseer.”

1. In Maselspoort wag ‘n ramp om te gebeur. Só
waarsku ’n kundige oor die geroeste watersluis by
Maselspoort buite Bloemfontein wat van 1923 dateer.

Boorgate op baie plase het begin opdroog en diere
is besig om te vrek.

Vrese bestaan dat sou die sluis opgelig moet word
wanneer dit weer behoorlik reën om van die water
uit te laat, sal dit nie weer in die skag wil sak nie, omdat dit te geroes en verouderd is. “Dit kan meebring
dat al die water van Maselspoort uitloop en dat niks
oorbly om na die Maselspoort-watersuiweringsaanleg oor te pomp nie. Dit kan veroorsaak dat almal
wat van Maselspoort af drinkwater kry, weer met
droë krane gaan sit.”

Dit is veral produsente in die Noord-Kaap, Vrystaat,
Noordwes, Oos-Kaap en Wes-Kaap wat volgens AgriSA deur ’n ‘ernstige krisis’ in die gesig gestaar word
en dringend geldelike hulp nodig het.
“Hulle kan nie langer bekostig om veevoer aan te
koop nie en het nie geld om hul boerderye aan die
gang te hou nie. Boorgate op baie plase het ook begin opdroog en diere is besig om te vrek. Plaaswerkers en hul gesinne benodig ook dringend humanitêre hulp.”

2.: Die inwoners van Kroonstad verbruik daagliks
34 miljoen liter water – 4 miljoen net om toilette
te spoel; maar weens die aanhoudende droogte,
beleef Kroonstad een van die ergste waterkrisisse in
sy geskiedenis. Daar gaan soms ‘n week verby dat
geen kraanwater van soggens tot saans beskikbaar
is nie en inwoners moet kilometer ver ry om kannetjies drinkwater te gaan haal. Die munisipaliteit se
drie watertenkers kan net sowat 800 000 liter per
dag voorsien. Met die droë winter wat nou voorlê,
gaan die situasie nog verder versleg.

Die organisasie waarsku dat verlies aan kommersiële
boere armoede en werkloosheid in die gebiede wat
geraak word, sal vererger.
Met die R16 miljoen wat die korporatiewe sektor,
internasionale skenkers, kerkgemeenskappe en die
publiek tot dusver aan Agri-SA se droogtehulpfonds
geskenk het, is 12 921 kommersiële boere en 3 053
opkomende boere geldelik bygestaan.

3. Volgens Christo van der Rheede, adjunk uitvoerende direkteur van Agri-SA, is ’n ernstige gevolg van
die droogte dat letterlik miljoene mense na Suid-

Duisende bale en sakke voer is versprei, terwyl meer
as 9 000 plaaswerkers van kospakkies en gebottelde
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Zimbabwe en Mosambiek op soek na kos en werk.
Weens die El Niño-verskynsel gaan net in Suider-Afrika 32 miljoen mense voedselhulp nodig hê.
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In Genesis stel God vyandskap in tussen sy nageslag
en die nageslag van Satan. Dié twee groepe sal nie
met mekaar oor die weg kom nie tot aan die einde.
Daar is nie ‘n grys gebied van draadsitters nie. Jy is
vir of teen die Almagtige. God het jou aangeneem of
nie aangeneem nie, so eenvoudig is dit.

Hy sê verder: “Suid-Afrika produseer 42% van al die
mielies in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG). In 2015 het plaaslike somergraanproduksie jaar-op-jaar met 27% gedaal en vanjaar kan dit met ’n verdere 29% daal.”

Hierdie vyandskap begin al duideliker na vore kom.
Dwarsoor die wêreld kom die regses nou in opstand
teen die verdrukking deur die liberales. As jy daardie
regses sou ondervra, sal jy waarskynlik vind dat hulle
almal nog glo in God, in die Messias en in die Bybel.
Dis nie iets wat die nuusmedia aan jou sal vertel nie,
maar dis baie moontlik die geval.

Dan waarsku hy dat daar vir minstens die volgende
18 maande nie genoeg graan uit eie produksie en
oordragvoorrade gaan wees om die streek se mense
te voed nie en groot hoeveelhede sal ingevoer moet
word.

Kerke het oor die hele wêreld toegemaak omdat
mense nie meer nodig het om iets te doen wat hulle
nie wil nie – hulle glo nie in die Bybel nie en dus loop
hulle uit die kerk wat dan uiteindelik moet deure
sluit. Satan het die kerke oorgeneem en dié wat nog
aan ons Messias vashou, het ook uitgeloop. Dit is die
vyandskap van Genesis. Dis ‘n stryd tussen God en
Satan om die siel van die mens en die stryd raak al
feller.

Maar by wie gaan ons dit kry, want elders in die
wêreld is toestande net so haglik!

VYANDSKAP
Ons Messias se gebed in Getsémane is ‘n gebed van
apartheid. Hy bid net vir ‘n gedeelte van die mensdom, dié wat God aan Hom gegee het. Die res ignoreer Hy en Hy skei hulle dus van mekaar. In Joh. 17: 8
sê Hy: Want die woorde wat U My gegee het, het Ek
aan hulle gegee; en hulle het dit ontvang en waarlik
erken dat Ek van U uitgegaan het, en hulle het geglo
dat U My gestuur het.

Hierdie stryd van 2000 jaar wat nou ten einde loop,
is ‘n stryd tussen reg en verkeerd, gehoorsaamheid
en ongehoorsaamheid, geregtigheid en ongeregtigheid, behoudend en liberaal. Prediker sê in 10:2 –
Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ‘n
dwaas is na links. Glo dit as u wil, maar selfs in daardie tyd, voor die geboorte van die Messias, was daar
al regse en linkse groepe en linkses was toe al as
dwase beskou, net soos vandag. Hulle was nog altyd
in die meerderheid en wat sê die Woord? God staan
nie aan die kant van die meerderheid nie, want die
regte pad is smal en min gaan daarop. Die liberaliste
is op die breë pad wat na hulle eie ondergang lei.

In vers 9 sê Hy dat Hy nie bid vir die wêreld nie, anders as wat ons dominees en skynheiliges doen. In
vers 14 staan daar: Ek het hulle u woord gegee, en
die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die
wêreld is nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie.
Hierdie is streng skeiding tussen twee groepe – dié
wat aan God behoort en die res van die wêreld.

Elkeen van ons het ‘n vrye keuse – as jy die wêreld
kies, word jy aanvaar, maar as jy God kies, word jy
verwerp en selfs hierdie verwerping kan baie mense
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nie verduur nie. Daarom sal die konserwatiewes altyd in die minderheid wees.

“Baie dankie en beste groete, Rubén de Agüero, Madrid, Spanje.”

Sonder om die een goed en die ander sleg te noem,
kan ‘n mens duidelik die verskil begin sien tussen die
twee groepe. Die een skreeu vir regte (homoseksueles, feministe, swartes, ens.) die ander hou homself
eenkant en hou by die voorskrifte van die Woord.
Soos wat die jare aanloop, raak die linkses al meer
astrant, eis hulle al meer en bespot hulle die kinders
van God al meer, verkleineer hulle en lag hulle uit.

Ons wou toe by hom weet waar en hoe het hy Afrikaan geleer. En sy antwoord was:
“Ek het Afrikaans op my eie geleer (ek leer nog
steeds) met ’n Bybel in Afrikaans en met die ‘Prisma
Groot Woordeboek Afrikaans-Nederlands’. Ek kan
ook Nederlands praat, en dit was regtig ’n groot hulp
(ek het Nederlands deur die kyk van satelliettelevisie geleer). Naas, ek het ‘n paar flieks (en liedjies) in
Afrikaans van die Internet afgelaai. My Afrikaans is
eintlik ver van volmaak, maar ek sal voortgaan.

Maar alles kom tot ‘n einde en so ook die stryd. Ons
sien reeds hoe daar gereed gemaak word vir oorlog,
een tussen reg en verkeerd, of is dit tussen goed en
kwaad? Die Weste het liberaal geraak, verknog aan
geld en rykdom, en dit het hom ook swak gemaak.
Sal dit broer teen broer wees? Ideologie teen ideologie? Of sal dit gaan oor dié wat uitverkies is en dié
wat nie is nie?

“Aangesien dat sommige magsgroepe probeer die
Afrikaanse taal om uit te wis (byvoorbeeld in die
universiteite), dit is vir my ‘n morele plig om Afrikaans te leer. Baie van my vriende sê dit is ‘n vermorsing van tyd, maar ek stem nie saam. Die Afrikaanse taal is in gevaar. Ek praat Engels, maar net vir
my werk. Engels is ‘n taal wat ek skaars verdra kan.
”Ek weet van die onderdrukking wat die Boerevolk
deesdae ly. Ek weet van die plaasmoorde en van
die halssnoermoorde. Die liberale, dom Europa vereer die terroriste en Mandela met monumente en
‘n Nobelprys. Maar hulle kan nie almal mislei nie.
Spanje het in 1936 ‘n bloedige burgeroorlog teen die
Kommunisme geveg, ek weet natuurlik wat ANC is,
en die korrupte Westerse lande kastig nie sien nie.
Maar God sal vroeër of later ingryp. Die Vierkleur sal
weer wapper!”

Wanneer die stof uiteindelik oor die slagveld neersak en die lyke oor die aarde besaai lê, sal ons dalk
meer verstaan van hierdie stryd en daaruit leer. Die
mens het nog altyd gesukkel om te verstaan en het
so ‘n bloedige pak slae af en toe nodig.

UIT SPANJE
Ons het onlangs die volgende navraag oor die Sienerboek uit Spanje ontvang: “Ek wil graag weet hoeveel
die verzendkosten na Spanje (Suid-Europa) is vir die
boek Boodskapper van God? Is dit moontlik om jou
boeke te koop in Europa? En het jy ‘n verspreider in
Europa?

Uit waardering vir sy liefde vir ons ‘lekker taal’, het
ons die boek op eie koste aan hom gestuur; en hom
vertel van die duisende Afrikaanssprekendes wat
sedert Mandela se oorname na Europa, Amerika,
Australië en Nieu-Seeland verhuis het en dat baie
van hulle nie net hulle land en Skepper verlaat het
nie, maar ook hulle moedertaal die rug gekeer het
— hulle huistaal is vandag Engels.

“Die ander opsie is eintlik die uitgawe in Duits (ek
kan Duits baie goed praat), maar ek wou om dit boek
te lees in lekker Afrikaans.
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Een van ons getroue en ware volksgenote in Australië skryf: “Hier is n paar goeie mense wat net soos ek
wag. Maar die grootste deel is net hier om geld te
maak. Ek spot altyd met nuwe aankomelinge en vra
of hulle ook al op die vliegtuig gevra het waar is die
naaste 4 x 4 garage...
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arms stompies om hul moedertaal taal nek om te
draai en uit hul lesingkamers te verdyf!
Dawid, waar is jy? Kom slaan dood die filistyne!

CHARLIZE THERON ONTPLOF

“Hoe herken jy ’n Suid-Afrikaner in Australië? Hy
moet ’n 4 x 4 ry en in ’n duur area woon!”

Volgens Netwerk24 het die Suid-Afrikaanse “lieflingaktrise”, Charlize Theron, op 18 Julie “in ’n hartstogtelike toespraak gesê dit is nie nét seks wat MIV
versprei nie, maar ook seksisme, rassisme en homofobie en armoede.”

Hy vertel verder dat toe Steve Hofmyer in Julie 2014
in Brisbane, Australië, ’n vertoning vir Afrikaanssprekendes gaan hou het, was dit in ’n saal met net
500 sitplekke, maar hy was stampvol en daar moes
ook stoele ingedra word. Die meerderheid van die
nagenoeg 80 000 Suid-Afrikaners wat in ’n radius
van sowat 100 kilometer woon, het glad nie belanggestel nie. Hulle land, hulle volk, hulle taal en hul
God het hulle met hul aankoms dadelik aan Mammon verpand.
Aan die einde van Steve se vertoning het almal teenwoordig staande, bewoë en met trane in die oë
saam met hom Die Stem gesing.
Want hulle het nog onthou: “O Moedertaal, o soetste taal, jou het ek lief bo alles!”
Selfs uit Rusland het ons ’n Jaar of wat gelede ’n
navraag oor Siener van Rensburg in suiwer Afrikaans
van iemand in Moskou ontvang. Hy sê hy het ons
taal by die Moskou- staats-universiteit se instituut
vir Asiatiese en Afrikatale geleer. Afrikaans word
steeds aan die instituut doseer, die dosent daar is
Monika Urb. ’n 21-jarige uitruilstudent van die instituut is tans op besoek in Suid-Afrika. Ook sy het ’n
groot waardering en liefde vir ons taal; volgens haar
“vloei Afrikaanse woorde soos ’n liedjie”.

Charlize Theron word kwaad omdat sy nie haar swart aangenome klonkie kan beheer nie. Wat het sy dan verwag?

Omdat Charlize god Madiba se ‘liefling’ was — elke
keer wat sy Suid-Afrika besoek het, het sy gesorg dat
sy hom voor die kameras soengroet — is dit net logies dat sy ook Netwerk24 se liefling sal wees, want

Maar hier te lande baklei hooggeleerde, ydeltuit Afrikaanssprekende gomtorre met “dik dye op raadstoele wat krampagtig aan Blade Nzimande se skoenrieme vasklou” (Francois Smit se beskrywing), hulle
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wat deur Naspers, Netwerk24 se baas, aanbid mag
word.
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In haar bitsige en heftig toespraak het Charlize Theron woedend uitgevaar teen mans, veral dié met wit
velle. En sonder skroom het sy ook haar unieke kundigheid oor vigs aan ons geopenbaar: “dis rassisme
wat die wit en welaf toelaat om swart en arm uit te
buit én hulle dan vir hul eie lyding te blameer”.

By die viering in Kaapstad van Naspers en Die Burger
se 100ste verjaardag op 25 Julie 2015 het Naspers
dan ook neergekniel en sy oorlede god nederig om
vergifnis gevra vir sy dekades lange ondersteuning
van die vloek van apartheid. Hierdie belydenis is afgelê presies ’n eeu nadat die redaksiespan van Die
Burger in sy eerste kantoor by Keeromstraat 30 die
heel eerste uitgawe van dié Afrikaanse dagblad vir
die pers voorberei het.

’n Netjiese aanhaling uit Naspers se blitsverkoper,
‘Polities-korrekte wyshede’, moet ek sê, Charlize: “As
jy nie meer weet wié om te blameer nie, onthou net:
’n witnerf is altyd beskikbaar!”
Maar is sy dan nie ook ’n witnerf en daarby ’n stinkryk libtard nie! Waarom gee sý dan nie die helfte van
haar Hollywood-blare aan die arm swartnerfies wat
in hul duisendtalle ‘onnodig’ sterf nie? (libtard = liberal retard)
Haai, hoe kan jy nou so iets sê? Sy maak dit dan
bymekaar vir haar klein halfbloed Agust en boetie Jackson. Klein, maar goed getryn; want om elke
hoek en draai gooi die knaap sulke tantrums dat
Mom-Charlize daarvan gesigtrekkings kry en na haar
eie god om hulp moet roep.
Kyk, Charlizie, ons is nie haatdraend nie, en ons gun
jou elke Jackson-tantrum, elke blouapiestuipe, elke
gil en skree, elke voetestamp en elke kar-toe-sleep;
want net so seker as wat hy ’n halfbloed is, net so
seker gaan jy vorentoe nog terugverlang na al hierdie onskuldige, geluksalige oomblikkies saam met
hom!

Dit was ook sowat 18 jaar nadat 127 Naspers-joernaliste voor god Madiba se seun, messias Tutu, se
Lieg-en-Biegkommisie neergekniel en vergifnis gevra
het omdat hulle dit durf waag het om al die jare aan
’n ander God (uit die een of ander Storieboek) se
verordening dat apartheid gehandhaaf moet word,
gehoor gegee het.

KOELBLOEDIGE MOORD
‘n Jongman, het Pierre-Etienne de Necker (24 jaar),
is onlangs deur ’n groep van 12 tot 15 swartes op
Belfast met bottels, klippe en stokke so wreed
aangerand dat hy later in die hospitaal aan sy beserings beswyk het.

Madiba se geliefde dissipel, Koos Bekker, het natuurlik ook sy lofprysinge gebring en sy mededissipels
geloof vir hulle ‘bekering’ tot die waarheid en hulle
getroue diens aan die meester.
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Die swartes het hom met vier voertuie agtervolg toe
hy brandstof ingegooi het. Hulle het hom kort daarna vasgekeer en toegetakel. ‘n Vriend wat by hom in
die voertuig was, het weggehardloop.

hands in die radelose wanhoop, traumas, angste en
skrikbeelde wat ons onophoudelik teister? En ons
steier verskrik, vreesbevange, magteloos rond voor
die een onheil na die ander wat op ons afstorm.

Opmerkings van haatspraak is teenoor De Necker
geskreeu terwyl die swart barbare hom aangerand
het. Een van die aanvallers het met sy selfoon ‘n foto
geneem en daarmee gespog toe hy dit aan vriende
en familie gestuur het. Die swartes het beweer die
voertuig is gesteel.

Ons het al twee jaar gelede gesê jy hoef net om jou
te kyk, om te besef dat ‘n wêreldwye waansin die
mensdom beetgepak het en dat dit vorentoe net
nog erger sal gaan; erger as toe Noag dag na dag aan
sy ark gesaag en getimmer het! Erger as toe Lot Sodom die hakskene moes wys.

Mnr. Leon de Necker, pa van wyle Etienne de Necker,
het versoek dat die foto van sy seun se bebloede liggaam gepubliseer word, “sodat mense kan sien hoe
sy seun soos ’n hond in die straat doodgeslaan is.”

Verskeie “kenners” het daarop reageer, gespot en
gesê ons is net ‘n klomp doemprofete, want dinge
sal vorentoe weer “ten goede verander”.
Maar volgens die profeet Jeremia was die skrif toe
reeds aan die muur: “Hulle wag op vrede, maar daar
is niks goeds nie; op ‘n tyd van beterskap, maar kyk,
daar is verskrikking...” (Jer 8:15)

Volgens die Middelburg Observer “het die polisie
met hulle hande in die sakke gestaan en toekyk”.
Mnr. De Necker se vrese dat daar niks van die saak
sou kom nie, is bewaarheid toe daar na twee weke
nog geen ondersoek was nie en ’n aanklaer ook gesê
het “daar sal geen vervolging wees nie”. 22 jaar lank
al lees en hoor ons elke dag van sulke gru-dade teen
medeblankes; maar dit het ons nog nooit geraak nie,
want dit gebeur mos maar altyd met “ander” wittes.
En die dag as óns pa, óns ma, óns vrou óf ons kind
die slagoffer is, dan sluit ons dadelik aan by die kerkkoor en sing blymoedig saam: “Ek vergewe jou, my
broer, want dit was alles my skuld...”

En hier sit hulle nou in daardie “verskrikking” met
geen einde in sig nie! In die kongresse, konferensiesale, koukusse, raadsvergaderings, komiteebesprekings en indabas word voorstelle en “mooi uitgewerkte planne” ingedien en bespreek om sake te
beredder, maar helaas, die verskrikking neem net
toe.
In die howe vertrap ons regsgeleerdes mekaar om
elke “ongeregtigheid” as geregverdig te “bewys”.
Maar hoe lank kan dit nog so aanhou?

En kom Mandela-dag, dan maak ons weer vir
die snotneushongermagies toebroodjies en deel
geskenke uit.

Dié wat Hom ken, sal weet dat Hy al vóór die
grondlegging van die wêreld, in sy troonkamer ‘n
raadsbesluit geneem het dat daar ‘n ewigdurende
vyandskap tussen sy kinders en die nakroos van Satan sal wees. (Gen. 3:15). En volgens dieselfde raadsbesluit sal hierdie vyandskap ‘n eindelose oorlog en
verdelging wees: “...tot die einde toe sal dit oorlog
wees, vasbeslote verwoestings.”

DIE SKRIF IS AAN DIE MUUR
Verbeel ek my dit, of hoor ons Siener se profetiese
stem helder en duidelik in die dinge wat nou daagliks rondom ons afspeel? Ons ervaar dit ook eerste-
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Selfs die Messias het dit met sy Eerste Koms opnuut
vir ons bevestig: “Moenie dink dat Ek gekom het om
vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om
vrede te bring nie, maar die swaard.”
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Maar ons maghebbers, opperhoofde, touleiers en
kerke, het van beter geweet. En vandag het hulle net
één doel en één roeping: om aan daardie goddelose
“genade” te bewys; om net sý vrede en sý geluk te
soek. Hulle spreek die seën oor hom uit, druk hom
aan die bors, vertroetel hom, klee en voed hom, bou
vir hom skole en huise, en in 1994 het hulle met
groot blydskap alles, ja, alles wat ons besit, ook aan
hierdie “goddelose” vriend bemaak.

En die aand vóór sy kruisiging, was sy heel laaste opdrag aan sy dissipels om ‘n swaard te gaan koop: Luk
22:36 “Toe sê Hy vir hulle: Maar nou, wie ‘n beurs
het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie
dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en ‘n swaard
koop.”

En hoeveel el het dit by ons lengte gevoeg? Nie
soveel as ‘n aks nie; want vandag sit hulle saam met
ons in daardie “verskrikking”, met geen einde in sig
nie!

Nou kan ons seker vra, hoekom het Hy, wat die Vredevors genoem word, dan sy volgelinge aangesê om
die swaard op te neem? Is dit nie omdat Hy Satan
goed ken en weet sy enigste twee wapens is die
leuen en die swaard nie? En is dit nie ook omdat Hy
weet as jy nie met die swaard van die Waardheid én
‘n swaard in die skede gewapen is, jy nie teen Satan
staande kan bly nie?

WIT VS SWART
Die hele wese van Satan se strategie om homself
weer die engel van die lig te maak. Daarom moet
sy Luciferiaanse era herstel word. Hy moet sy voortydse status herstel. Oorlog tussen lig en duisternis.
Natuurlik sy weergawe daarvan. Wit (Esseners Mormone) versus die Swart (Kain se nageslag - die
Edomiete - Fariseers). Wit moet oorwin. Sien die
professie in Num 24.

Hierdie vyandskap was vanuit die naald uit ‘n verbete, titaniese stryd. Want as die Almagtige sê: “Ek
het jóú Israel, uit al die volke op aarde uitverkies,
dan roep die seun van Satan: “Almal is uitverkies!”
En as die Almagtige verklaar: “Ek het soort volgens
soort (apart) gemaak en so moet dit bly”, dan skree
die klong: “Almal is dieselfde! Apartheid is ‘n sonde
teen die mensdom!” En as die Messias vir die Jode
sê: “Julle het die duiwel as vader,” roep al Satan se
telge gebelg: “Nee, hulle is Jou uitverkorenes!” Dan
dreig hulle om Hom met klippe dood te gooi.

Num 24:14 En nou, kyk, ek gaan na my volk toe. Kom,
ek sal jou inligting gee, wat hierdie volk jou volk sal
aandoen aan die einde van die dae.

En die kerk wat as arbiter in hierdie saak aangewys
is, roep verheug van sy hout- en kliphuis se dak af
“Amen!”

Num 24:15 Toe het hy sy spreuk aangehef en gesê:
Bíleam, die seun van Beor, spreek, en die man met
geopende oog spreek.

Selfs die profeet Jesaja het gesê daar is geen salf te
smeer aan die gruwel nasies rondom ons nie, want
“Word aan die goddelose genade bewys, dan leer
hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in ‘n
land van reg...” (Jes 26:10).

Num 24:16 Die hoorder van die woorde van God
spreek, en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien wat
neerval en geopende oë het.

16

Die VAANDELDRAER

Jaargang 20 (Julie 2016)

BABELTORING VOLTOOI?

Num 24:17 Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie: ‘n ster kom te voorskyn uit Jakob, en ‘n septer kom uit Israel op, en hy
verbrysel die slape van die hoof van Moab (Kain se
indirekte nageslag) en werp al die oorlogsugtiges
omver.

Dis die jaar 2036. Die meeste dae werk jy by die huis,
maar vandag moet jy ‘n taktiese vergadering bywoon. Jy word saggies wakker gemaak deur jou wekker wat weet om nie jou maat nou al wakker te maak
nie, want ons het nie almal dieselfde slaapskedule
nie en dit raak ‘n probleem as ‘n bed gedeel word.
Dit is hoekom LARK ‘n stil alarm ontwerp het wat jy
om jou gewrig dra as jy slaap sodat jy saggies wakker
gemaak sal word en nie jou maat sal steur nie.

Num 24:18 Ook sal Edom (Kain se indirekte nageslag
- die hedendaagse Jood) ‘n besitting wees; en Seïr,
sy vyande, sal ‘n besitting wees, maar Israel neem
toe in krag.
Num 24:19 En laat daar een uit Jakob heers en die
vrygeraaktes uit die stede vernietig.

(Let op, hier word nie verwys na jou vrou of jou man
nie, maar jou “partner” (maat) — ’n aanduiding dat
die huwelik ook uitgefaseer is).

Num 24:20 Toe hy Amalek (Kain se indirekte nageslag
deur verbastering) sien, het hy sy spreuk aangehef
en gesê: Amalek is die eersteling van die heidene,
maar sy einde is ondergang.

Wanneer jy jou biomotoriese kopfone aansit, herinner jou AI jou dat jou oefensessie oor tien minute
begin. Wanneer jy terugkom van jou draf, wag jou
‘drone’ afgelewerde koffie vir jou op jou deurtrap. Jy
besluit om vandag nie die 3D gedrukte selfbeheerde
minibus met die aanboord ‘spin class’ te gebruik nie,
maar jy sit jou onsigbare helm en neem jou kartonfiets.

Num 24:21 Toe hy die Keniete (Kain se direkte nageslag) sien, het hy sy spreuk aangehef en gesê: Jou
woonplek is vas, en jou nes is gebou op die rots.
Num 24:22 Ewenwel sal Kain tot verwoesting wees.
Hoe lank nog? Assur (die Duitsers) sal jou as gevangene wegvoer.

Op pad bespeur die griep skanderings advertensiebord geen koors by jou nie en dus is dit vir jou in
orde om voort te gaan.

Num 24:23 Verder het hy sy spreuk aangehef en
gesê: Wee, wie sal lewe as God dít beskik?

Toe jy by die verkeersligte stilhou, merk jy ‘n paar ander mense te voet en almal kyk af na hulle gewrigsinplantaat toestel en hulle tik op hulle voorarms. Die
verkeersligte is in die straat oppervlak ingebou en
hulle hoef nie op te kyk om die loop-teken te sien
nie.

Num 24:24 En skepe kom van die kant van die Kittiërs (die Romeine) af, en hulle verneder Assur en
hulle verneder Heber; en hy is ook tot ondergang
bestem.
Num 24:25 Toe het Bíleam hom klaargemaak en
weggetrek en na sy woonplek teruggekeer. En Balak
het ook sy koers gegaan — Adv. Piet Pretorius.

Die wind begin waai, maar jou selfverhittende klere
kompenseer daarvoor. Terwyl jy op die fiets ry, vra
jy jou AI assistent om die wêreld se wetlike sisteem
na te vors in verband met die produk wat jy en jou
span die dag sal bespreek. Die laaste keer toe julle
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ontmoet het, was die holografiese prototipe amper
gereed vir 3D-uitdruk en nou is dit tyd vir die finale
afronding.
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die ‘virtual’ ontspanningskamer. Jy wen. Die wraak is
soet! En dan is dit terug na die werk.
Jou AI assistent herinner jou dat ‘n verslag wat jy
aangevra het, is voorberei en gereed vir versending.
Jy gee die ‘okay’. Die res van die dag kan jy van die
huis af werk, maar omdat dit ‘n

Toe jy jou werks ‘hub’ ingaan, merk jy op dat al die
slaap ‘pods’ in gebruik is – daar moes ‘n deurnag
konferensie gewees het. Aangesien dit tyd is vir jou,
stel jou AI jou in kennis dat die navorsing wat jy op
pad aangevra het, byeengebring is, opgesom en
beskikbaar is vir bespreking. Jy prop ‘n klein toestel
in en die navorsing projekteer vir almal om te sien.

resultaat alleen werksomgewing is, word dit nie van
jou verwag nie.
Jy gaan terug huis toe en gee jou stoof opdrag ‘n
aandete te begin voorberei.
Hierdie keer kies jy ‘n ‘driverless’ motor. Selfs in 2036
reën dit nog en dis nie goed vir ‘n kartonfiets nie.
Dit mag na wensdenkery klink, maar alles in hierdie
artikel is gebaseer op tegnologie wat reeds bestaan
of wat goed op pad is om te realiseer.
Kommentaar: Dis byna ongelooflik, fantasties, dat
die mens sy omgewing só volkome kan beheer.
Maar terwyl ons ons vergaap aan al die tegnologiese
wonders, is daar ‘n yskoue beklemming om die hart,
want dit alles sê vir ons Satan het uiteindelik daarin
geslaag om sy beplande toring van Babel te voltooi;
sy knegte het opgeklim tot in die hemel waar hulle
nou volkome sonder die Skepper van hemel en
aarde kan klaarkom. Het julle opgelet dat in hierdie
daaglikse roetine van hulle doen en late, word Hy
nie eens genoem nie. Hy bestaan nie meer nie!

Die selfrybus. Dit het geen bestuurder nie en word ook 3D
gedruk!

Een van jou spanlede flits deur die navorsing op die
muur. Oënskynlik tevrede, rapporteer sy dat sy daartoe in staat was om ‘n paar ‘bugs’ in die produk uit te
stryk en sy wys jou was verander het in die hologram. Sy is in haar skik dat die navorsing sonder
probleme blyk te wees. Jou spanlid in Ysland stem
saam. Hy inspekteer die hologram uit alle hoeke. Toe
hy onnodig krities is oor ‘n ‘feature’ wat jy self
ontwerp het, waarsku jou AI dat jou bloeddruk styg
en dat jy diep moet asemhaal.

Die mens het sy grootste begeerte bereik — om sy
eie god te wees!
Maar genadiglik ken diesulkes nie ons Vader se gedagtes nie... “omdat hulle My verlaat en vir ander
gode offerrook laat opgaan het, om My met al hul
handewerk te terg; daarom sal my grimmigheid ontvlam teen hierdie plek en nie uitgeblus word nie.” 2
Kon. 22:17.

Aangesien dit ‘n selfbesturende span is, bespreek en
besluit julle die pad vorentoe. Dan is dit etenstyd.
Die AI verkoopmasjein kook vir jou ‘n heerlike maaltyd gebaseer op jou voedselvoorkeure. Terwyl jy
wag, speel jy dodgeball met jou kollega van Ysland in
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EKONOMIESE KRISIS

agter Griekeland wat swak prestasie en skuld aanbetref.

Europa kan in ‘n nuwe ekonomiese krisis gedompel
word te midde van vrese oor die gesondheid van die
Italiaanse banksisteem.

Deur al hierdie gissings, feite en wensdenkery, is daar
nuwe reëls ingebring in die eirozone wat ontwerp is
om die belastingbetalers te beskerm teen fuud ‘bailouts’ wat beteken dat die beleggers eerste die las
moet dra. Dit, sou ‘n mens sê, is regverdig.

Daar word verwag dat die Europese Bank Autoriteit
die resultaat van uitgebreide strestoetse van 51
banke dwarsoor Eurpa sal vrystel. Dit dek 70% van
die sektor.

ERGSTE WINTER?

Die toetse moet nog gedoen word en dit sal fokus
op die gebruik van kapitaalbestuur om potensiële
tekorte te dek en baie vrees vernietigende resultate
vir Italuiaanse leners, insluitend die wêreld se oudste bank, Banca Monte Paschi, wat ook die land se
derde grootste leenbank is.

Die eerste tekens van ‘n ysige winter het oor die
naweek van 23-24 Julie skielik oor die land toegesak
en dele van die N3 in KwaZulu-Natal word beskryf as
“Tibet”.
Net toe ons begin dink dat dit mak winter gaan
wees, word ons onaangenaam verras. Die SA Weerburo het gewaarsku dat daar swaar reën in die suide
en sentrale kus van Natal sou uitsak. Hulle het ook
gewaarsku dat ontwrigtende sneeu oor die hoogliggende dele van die Suidwestelike Kaap en westelike dele van KwaZulu Natal, die Vrystaat, asook die
noordelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap sou
val, en dit het.

Die G20 Finansbase het die uitslag op ‘n vergadering
in China bespreek. Beleggers en politieke leiers vrees
dat die amper $530 miljard slegte skuld waarde wat
deur die Italiaanse banke gehou word, kan ‘n nuwe
finansiële krisis in die eurozone aan die gang sit terwyl dit reeds worstel met ‘n Griekse ‘bail out’. Daar
is ook nog onbekende implikasies wat wag op die
tweede grootste ekonomie wat die eurozone verlaat
na Brexit.
Ten spyte van die vrese, het die Italiaanse Minister
van Finansies, Pier Carlo Padoan, die situasie probeer
ontlont deur onder andere te sê: “Al die lande moet
ontspan: Daar is geen Italiaanse bankprobleem nie.”
En dan gee hy hulle die versekering dat daar met die
probleme gehandel word. Bedrae en getalle, sê hy
voorts, word grootliks oordryf.

Niemand sal kan sê of sneeu in die winter ‘n gereelde verskynsel in ons land gaan wees nie. Miskien
moet ons maar in die toekoms op so ‘n moontlikheid
voorbereid wees. Die AA en N3TC waarsku motoriste
dat hulle te alle tye belangrike medikasie byderhand
moet hê, asook komberse, ekstra kos en drinkgoed
vir ingeval hulle dalk iewers vasval en vir lang ure in
die motor moet wag.

Gesamentlik het die Italiaanse banke 360 miljard
euro’s in geen-prestasie lenings. Dit beperk ekonomiese groei ernstig en verminder die bedrae wat
banke kan uitleen. Die IMF het gesê Italië is nou kort

In die Oos-Kaap en Drakensberg gebied is daar paaie
gesluit of anders is dit baie gevaarlik om daarop te
ry. Van die passe is gesluit en die N2 tussen Mount
Ayliff en Mount Frere is ook gevaarlik.
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Elke jaar word dit kouer. Sneeu was in my jong dae
ongehoord, maar nie meer vandag nie. Eke winter
hoor ons van sneeu endan wonder ‘n mens hoeveel
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waarheid steek in die poolverskuiwings en of ons nader daaraan beweeg of nie … tog net nie nader nie.
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