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DIE NG KERK SÊ GAYS HET ‘N 
PLEK IN DIE KERK
‘n Nuwe storm broei in die NG Kerk oor homosek-
sualiteit. Dit volg nadat die kerk se moderator, ds 
Nelis Janse van Rensburg, in die openbaar standpunt 
ingeneem het teen sy kerk se jongste sinodebesluit 
in 2016 dat homoseksuele verhoudings sonde is.

Janse van Rensburg, wat die kerk se omstrede beslu-
it tot dusver sterk verdedig het, sê nou gay mense 
moet versoen word met die gawe (die Bybel noem 
dit ’n ‘gruwel’ van hulle seksuele oriëntasie. In ’n ar-
tikel in die NG Kerk se koerant Kerkbode, sê Janse 
van Rensburg hy is oortuig seksuele oriëntasie is ’n 
goeie gawe uit God se hand “wat ons met dankbaar-
heid mag ontvang en met sorg moet koester”.

(Hoe rym dit met wat in die Woord staan?: Rom 
1:27 “en net so het ook die manne die natuurlike 
verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus tee-
noor mekaar ontbrand: manne het met manne skan-
delikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige 
vergelding van hulle dwaling ontvang.”. In die Ou 
Testament het die Almagtige 10 stede, onder andere 
Sodom en Gomorra verwoes weens hulle homosek-
suele bedrywighede; en in Lev. 18:22 lees ons: “ Met 
‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê 
soos ‘n mens met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel.)

Janse van Rensburg se uitlating het wye reaksie in 
kerkkringe uitgelok. Dit is reëlreg in stryd met sy 
kerk se amptelike sinodebesluit waaroor daar tans 
’n hangende hofuitspraak is. Die hofsaak het gevolg 
nadat die NG Kerk die vorige jaar se besluit dat gays 
mag trou op omstrede wyse omgekeer het.

’n Voormalige Oos-Kaapse moderator, Chris van Wyk, 

VAN DIE 
REDAKTEUR

Die VAANDELDRAER Jaargang 23 (Maart 2019)



4

van Rensburg gesê: “Dit gaan nie hier oor mense 
se persoonlike reg nie. Dit gaan hier oor die kerk se 
standpunt oor seksuele verhoudings. En die kerk is 
huidig op die punt waar ons sê ons is nie op ’n plek 
waar ons selfdegeslagverbintenisse wil kondoneer 
of in die kerk wil bevestig nie.”

In die artikel wat die afgelope week in Kerkbode ver-
skyn het, sê hy egter sy eie denke oor selfdegeslag-
verbintenisse lê in ’n ander stroom as wat uitdruk-
king gevind het in die NG Kerk se 2016-besluit.

Hy sê vir homoseksuele mense om te floreer, moet 
hulle seksualiteit syns insiens gelykwaardig aan het-
eroseksualiteit beskou word. “Dieselfde standaarde 
en waardes met betrekking tot leer en lewe moet vir 
alle persone geld, ongeag hulle seksuele oriëntasie.”

Wat maak dit saak wat mense sê? Dis God se Woord, 
dis sy wêreld wat Hy geskape het, ons is mense wat 
deur Hom geskape is. As Hy sê homoseksualiteit is ‘n 
gruwel (soos wat lesbianisme ook is) dan is dit nou 
maar so. As die dominees en predikers nie daarmee 
saamstem nie, skoert dan uit die Kerk, want jul-
le hoort nie daar nie. Loop stig julle eie “kerk” en 
verkondig die booshede wat julle wil, maar moenie 
die Bybel gebruik nie. Dis nie vir julle nie. Die Kerk-
lering moet gebaseer wees op die voorskrifte in die 
Bybel, leringe wat deur God self daarin laat skryf is.

(FOTO: Moffie-troukoek)

EBOLA WORD VRYGELAAT
Die mediese personeel van Dokters sonder Grense 
is vir die tweede keer in die Belgiese Kongo aangeval 
waar hulle probeer om die uitbreek van Ebola onder 
beheer te hou. Dit was nie moontlik om te sê wie die 
aanvallers was nie, maar die fasiliteite en voertuie is 
op 27 Februarie aan die brand gesteek by die kliniek 
op Butembo in Noord Kivu provinsie.

beskuldig Janse van Rensburg daarvan dat sy stand-
punt afwyk van die Bybel en die kerk se belydenis-
skrifte. Hy sê Janse van Rensburg se standpunt bring 
die Skrif en die belydenisskrifte in gedrang. Van Wyk 
het die kerk se moderator uitgedaag en sê die onus 
rus op hom om die kerk uit die Skrif en die belyden-
isse anders te oortuig.

“Ek hoor nie dat jy dit begrond in die Skrif en die 
belydenisskrifte nie. Jy begrond dit in jou eie aan-
name oor God en wat sy wil vir seksualiteit is,” het 
Van Wyk op Kerkbode se Facebook-blad geskryf.

Volgens Van Wyk is seksuele oriëntasie, anders as wat 
Janse van Rensburg beweer, nie iets waarmee mens 
gebore word nie. Hy beweer dit is iets wat ontwikkel 
aan die hand van jou ervaring van aangetrokkenheid 
tot ander mense en is nie deel van God se openbar-
ing aan die mens nie.

Van Wyk beroep hom op “wetenskaplike” artikels 
wat hy gelees het en trek ’n verband tussen homo-
seksualiteit en pedofilie. “Indien jy steeds oortuig 
is daarvan dat seksuele oriëntasie ’n gawe van God 
is, sal jy pedofilie – seksuele aangetrokkenheid tot 
kinders – ook op soortgelyke wyse moet aanvaar. 
Pedofilie word tans as ’n seksuele oriëntasie beskryf 
deur sielkundiges. ’n Mens sou pedofilie dan ook as 
’n goeie gawe van God moet beskryf. Iets wat moei-
lik in ’n geloofsgemeenskap gedoen kan word.”

Van Wyk se vergelyking tussen homoseksualiteit en 
pedofilie is met verontwaardiging deur sommiges 
op Facebook begroet. “Pedofilie is ’n psigopatologie 
met ’n slagoffer, en daarom ’n misdaad. Hoekom dit 
enigsins in die NGK-saak bygetrek word, is bloot sot-
lik,” het een van die deelnemers aan die gesprek van 
hom laat hoor.

Janse van Rensburg het die NG Kerk se jongste 
sinodebesluit twee weke gelede nog heftig verdedig 
in die media. In ’n onderhoud wat die joernalis Izak 
du Plessis op RSG met hom gevoer het, het Janse 
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die blankes in werklikheid die siekte “inbring”.

Ebola Kliniek verwoes

Nêrens, selfs nie in groot hospitale nie, word daar 
onderskeid gemaak tussen moontlike Ebola-gevalle 
en ander gewone siektes nie. Daar is ook honderde 
nie-amptelike gesondheidsfasiliteite in die gebied.

‘n Verslag oor die situasie daar sê onder andere: “Jy 
kan sien dat mense dieselfde handskoene oor en oor 
gebruik, of dieselfde toerusting, spuitnaalde inges-
luit. Saam met moderne medisyne bied baie fasilitei-
te ook tradisionele geneesmiddels aan.

“Tradisionele medisyne word dikwels met water in 
‘n koppie verdun vir die pasiënt gegee om te drink. 
Die koppie word dikwels nie gewas voordat dit na 
die volgende pasiënt geneem word nie.”

Dr. Cimanuka Germain van International Medical 
Corps en wat met die poging help, het gesê dat kli-
nieke soms hulp teëstaan. Ja, broer, steek jou neus 
in waar dit nie hoort nie.

Hy het byvoorbeeld die staf van die een kliniek ver-
soek om ‘n vermoedelike geval van Ebola eers aan te 
meld in plaas daarvan om dit self te probeer behan-
del en hulle reaksie was: “Dit is nie vir ons moontlik 
nie.” Hulle wil nie besigheid verloor nie.

Hierdie “gesondheidswerkers” moet ook gedurig 
heropgelei word. Slegs twee weke weg van die kli-
niek en hulle het alles vergeet.

Die MSF (Médecins Sans Frontières of Dokters 
sonder Grense in Afrikaans) het gesê: “Die brande 
is onder beheer gebring, maar ons spanne moes on-
middellik hulle behandeling van pasiënte staak. Op 
die tyd van die aanval was daar 57 pasiënte in die 
behandelingsentrum.

Vyftien van die pasiënte was bevestigde Ebola 
gevalle.”

Op 24 Februarie was die eerste aanval in die aang-
rensende distrik van Katwa. Dit het ook die sluiting 
van die fasiliteit tot gevolg gehad. Daar moet nou 
eers seker gemaak word wat die risiko is voor die 
mediese personeel kan teruggaan. Die versorger van 
een pasiënt in Katwa is dood klaarblyklik omdat hy 
probeer vlug het.

Sewe maande na die uitbreek van die huidige Ebola 
in die provinsies van Noord Kivu en Ituri, was daar 
reeds 879 bevestigde gevalle en 553 daarvan het 
gesterf waarvan 488 bevestigde gevalle was.

Die inwoners van die Demokratiese Republiek van 
die Kongo het ‘n gemiddelde IK van 78 en ‘n mens 
kan verwag dat hulle ook maar die barbaarse 
standaarde het waarvoor die inwoners van Afrika 
bekend is. Meinie Nicolai, MSF se Algemene Direk-
teur het gesê: “Alhoewel die redes vir die aanval nie 
duidelik is nie, weet ons dat organisasies wat be-
trokke is by die Ebola reaksie – MSF ingesluit – het 
nie daarin geslaag om die vertroue van ‘n betekenis-
volle deel van die bevolking te wen nie.”

Nicolai sal ook nie erken wat die waarheid omtrent 
die aanvalle van die stamlede op die klinieke in die 
Kongo is nie. Omdat die gemiddelde IK daar net 78 is, 
is die inwoners nie daartoe in staat om die afmetings 
van die probleem te begryp nie en dat hulle gedrag 
die rede is waarom die siekte versprei nie. Wat hulle 
betref, “verskyn” die siekte net wanneer die blankes 
daar aankom en sê dat hulle die siekte wil behandel. 
In ‘n 78 IK wêreld vertaal dit dat hulle “verstaan” dat 
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Nou vra ‘n mens jouself af: Waarom bodder? Daar 
is soveel honderde miljoene van die goed dat ‘n 
paar wat doodgaan aan Ebola nie die einde van die 
wêreld is nie.

DIE ANC KAN ALLE SOORTE 
EIENDOMME GRYP
Ramaphosa het dit duidelik gestel: Alle eiendom 
kan gevat word. Eiendomme in stede en dorpe wat 
aan blankes behoort, sal saam met die plase gevat 
word sodat daar “hoë-digtheid behuising” voorsien 
kan word. Met ander woorde, die voorstede gaan in 
krotbuurtes verander word soos wat in Amerika in 
Boston die geval is. Hy het ook die Blankes blameer 
vir die ineenstorting van die treindienste al regeer 
die ANC reeds vir 25 jaar. En hy het ook Apartheid 
(Blankes) blameer vir die swartes se agterlikheid en 
armoede. En as hulle goed op dreef is, dan blameer 
hulle Jan van Riebeeck.

Hy het tradisionele leiers op ‘n vergadering in Kaap-
stad toegespreek toe hy hierdie goed kwytgeraak 
het. Hy het ook o.a. gesê: “Grond in stede en dorpe 
moet geïdentifiseer word vir gryp sonder vergoed-
ing. Op daardie eiendomme sal glo hoë digtheidsbe-
huising ontwikkel word sodat die swartes naby hulle 
werksplek kan woon. Apartheid het mense buite 
die groot stede versprei. Die armes woon buite die 
stede en die rykes binne. Net soos in ander wêreld-
stede moet Suid-Afrika ook hoë digtheidsbehuis-
ing ontwikkel in die stede en stad ‘centres’ en die 
regering gaan die grondgryp sonder vergoeding-pro-
gram gebruik om geskikte areas in stede te indentifi-
seer. Dit gaan die lewenskoste van die armes verlaag 
wat dan nie so ver na hulle werk sal hoef te reis nie.”

Hy het onderneem om die Passenger Rail Agency of 
South Africa (PRASA) reg te ruk na ‘n reeks kriminele 

korrupsie skandale. En dit, weet ons reeds, sal nie 
realiseer nie en sal net lei tot meer diefstal van 
fondse. En oor die korrupsie het hy gesê dat dit ook 
is as gevolg van die “erfenis van apartheid” (blankes) 
wat die swartes met ‘n swak openbare vervoer ge-
laat het. Wow! En hoeveel treine brand húlle nou 
weer elke maand af?

Hy is ook baie arrogant en vol planne waarvan niks 
gaan kom nie: “Ons eerste taak is om inklusiewe 
groei te versnel en werk te skep. (Asof dit met ‘n 
swart regering moontlik is) Die beste manier uit ar-
moede vir mense is deur arbeid en ander produk-
tiewe ekonomiese aktiwiteite soos boerdery en om 
eienaars van klein besighede te word.”

Van wanneer af is boerdery ‘n ekonomiese aktiwiteit 
in die hande van swartes? Daar is vasgestel dat ‘n 
werker se IK ten minste 80 moet wees om behoor-
lik te kan werk. Dan moet hy bevele gehoorsaam en 
nie dom dinge doen nie, nie toerusting breek of lyf 
wegsteek nie.

Hierdie “president” van ons hoor al hierdie goeie 
woorde soos vooruitgang en werkskepping en groei 
en baie ander, maar hy sit en wag dat die blanke dit 
moet doen, want hy en sy soort het geen benul van 
hoe om daarby uit te kom nie.

Ramaphosa beweer dat hy met “verskeie beleggers, 
plaaslik en internasionaal, saamwerk om nuwe ge-
leenthede in landelike gebiede te identifiseer en te 
verken.” Allerhande regklinkende woorde...

Hoe boer die swartman? Hy hou ‘n paar boerbokke 
aan, dalk ‘n ou besie of wat en hy sleep ‘n paar 
voortjies waarin hy mielies vir sy gesin se mage plant. 
Dis hulle boerdery. Verder leef hy op toelae van die 
regering wat hy plesierig oor naweke uitdrink. Wat-
ter belegger wat by sy volle verstand is, sal in so iets 
belê? Hulle noem dit nou ‘n Landbou Rewolusie! Ja, 
as die hongerpyne begin knaag en die kos nie ge-
noeg is nie, gaan daar rewolusie wees!
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‘n Mens moet in gedagte hou dat hierdie mense 
graag vergaderings hou en slim klink, maar dis wan-
neer dit by die doen van enige ding kom, dat daar 
probleme kop uitsteek soos wat nou al oor en oor 
die afgelope 25 jaar bewys is. Swartes sal ook ALTYD 
die skuld vir mislukking op ‘n ander een pak en die 
blanke is daar as ‘n gerieflike “skuldige”.

Grondgryp gaan voort en die regering het reeds 
huurkontrakte vir 30 jaar aan bykans 900 boere 
gefinaliseer sodat hulle finansiering vir landbou-
ontwikkeling kan bekom. Volgens Ramaphosa is 
hierdie maatreëls deel van ’n breër poging om die 
landbourewolusie in die land los te laat.

En dis net hier waar die papaja die waaier tref. Let 
op dat dit huurkontrakte is en nie eiendomsreg nie. 
Dit is wat die Kommuniste doen. Die grond bly in 
hulle hande en jy kry nooit eienaarskap nie. En as jy 
dit het, word dit van jou weggeneem.

‘n Boer in ons omgewing het vir ons gesê dat hy nou 
met die droogte by die bank soos elke jaar maar ‘n 
lening wou gaan maak. Die persoon by die bank het 
gesê dat hy nie sy plase (wat voorheen baie miljoene 
werd was) as waarborg kan gee nie, want hulle is niks 
werd nie. Hy moes sy omset gebruik om ‘n lening te 
kry en ook nie vir soveel as wat hy werklik benodig 
nie.

Hoe wil hierdie “nuwe boere” finansiering kry as die 
grond wat hulle gegryp het ook niks werd is en hulle 
beslis geen omset het nie? 

Standard Bank gaan teen Junie vanjaar 92 takke sluit 
waardeur sowat 2 000 mense hulle werk gaan ver-
loor. Banke se grootste inkomste is uit rente op len-
ings en as daar nie is nie...? Dis wat mnr. Swartman 
in Afrika vooruitgang noem.

‘n Mens kan glad nie meer praat van vooruitgang nie 
en dinge het beslis nie net gestagneer nie. Ramapho-
sa kan maar soveel praat soos hy wil, hy kan paai 

soos hy wil, al die groot klinkende “titels” soos Voor-
sitter van die Nasionale Huis van Tradisionele Leiers, 
beteken op die aarde niks. Hy het nou self erken dat 
die grondgryp ‘n rewolusie is en rewolusies word 
oor die loop van ‘n geweer uitgesorteer, nie om die 
onderhandelingstafel nie.

Hy praat van inklusiewe groei en werk skep asof 
dit hoegenaamd haalbaar is. Dis vergadering-ge-
sels daardie. Hier op grondvlak lyk die saak totaal 
anders. Hier is dit waar die banke lenings weier en 
takke sluit, waar werksgeleenthede met die drein af-
gaan en armoede hand oor hand toeneem.

Ramaphosa soek R12 miljard oor vyf jaar, maar ons 
almal weet dat die land nie nog vyf jaar van swart 
bestuur sal oorleef nie. Hy kom nie eens agter dat 
die rotte besig is om die skip te verlaat nie. Beleg-
gers vlug die land uit, want hier is niks meer oor om 
te aas nie.

Kom ons kyk bietjie hoe lyk Ramaphosa se getuig-
skrif:

In 1987 het hy as anti-apartheidsvuurvreter die 
grootste ooit Suid-Afrikaanse mynstaking gelei. Hy 
het self die mynwerkersunie gestig met die doel 
om die Suid-Afrikaanse regering uit die stoel te lig. 
Omtrent 300 000 myners het hulle grawe neergesit 
en huis toe geloop omdat hulle betaling en werk-
somstandighede glo nie goed genoeg was nie.

Ramaphosa het verklaar dat die mynmaatskappy glo 
“fascistiese metodes gebruik om die lewes van sy 
werkers te vernietig.” Hulle het met ander woorde 
nie elkeen ‘n kar gehad en ‘n dubbelverdiepinghuis 
nie, want ons kan daarvan seker wees dis wat hy toe 
al vir hulle beloof het.

Oor die tydperk van 3 weke wat die staking geduur 
het, is nege dood en 500 beseer. Meer as 50 000 
het hulle werk verloor. Nogtans het dit die mag van 
georganiseerde werkers gedemonstreer, asook die 
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skade wat dit aan Suid-Afrika kan aanrig.

Drie dekades later die einste Ramaphosa nou met sy 
eie bose maaksel opgesaal en probeer hy die unies 
ompraat om nie te staak nie.

Een van die hoof struikelblokke vir sy agenda, is juis 
die kragtige Suid-Afrikaanse unies wat diep gewor-
tel is in die regering en ekonomie. Om die groei in 
‘n stagnerende ekonomie weer aan te steek en een 
van die wêreld se hoogste werkloosheidsyfers te 
verlaag, is hy nou genoodsaak om die unies wat hy 
help skep het, in die bek te ruk.

Maar die unies is nie al probleem waarmee 
Ramaphosa te doen kry nie. Volgens die Wêreld-
bank het Eskom 66% te veel werknemers. Die staats-
diens het 1.2 miljoen mense vir wie hy werk gee en 
hulle absorbeer 35% van die jaarlikse begroting. 
Die Onderwysersunie het ‘n disfunksionele primêre 
opvoedingsisteem wat deur die Wêreld Ekonomiese 
Forum ‘n staanplek gee as 116de uit 137 lande. Ar-
beidshervorming is die sleutel tot die sukses van 
Ramaphosa se plan om $100-biljoen beleggings oor 
die volgende vyf jaar te lok.

Ramaphosa se taak word gekompliseer deur die feit 
dat hy op 8 Mei ‘n verkiesing moet wen. Volgens na-
vorsing het hy op die oomblik slegs 49% steun en 
waarnemers meen dat hy tog die verkiesing kan wen. 
Dit sal sy hand, asook dié van die ANC versterk, maar 
as hy swak vaar, selfs al wen hy, sal dit sy posisie en 
sy vermoë om ongewilde besluite te neem, verswak. 
Die ANC het tot sy laagste prestasie gedaal in die 
2016 verkiesing toe hulle slegs 54% steun gekry het. 

In sy staatsrede op 7 Februarie het Ramaphosa slegs 
gepraat van die noodsaaklikheid van ‘n “pragmat-
iese en koöperatiewe verhouding” tussen die staat. 
die unies en die privaat sektor. Hy het ook ‘n her-
strukturering van Eskom aangekondig en ‘n vroeë 
aftreeprogram vir staatswerkers.

Die teenreaksie was vinnig. Cosatu het op 13 Febru-
arie ‘n landswye protes begin oor potensiële werks-
verliese. Die grootste unie by Eskom het later gesê 
hulle sal die instansie vir ‘n week lank afskakel net 
voor die verkiesing as protes teen die plan.

Philip Vilakazi, onder president van die Nasionale 
Unie van Mynwerkers, die een wat deur Ramaphosa 
gestig is, het gesê: “As daar enige vorm van aflegging 
is moet ons dit hel maak. Ons moet dit duur maak 
of anders sal die kapitaliste dit gebruik” om wins te 
maak. Hierdie is ‘n ideologiese oorlog. As werkers 
sê ons sosialisme is die toekoms. Ons moet dit nou 
bou.”

In 2014 het NUMSA, ‘n industriële metaalwerker-
sunie, sy 340 000 lede weggevat. Intussen het die 
Association of Mineworkers and Construction Union 
vinnig groot geword om NUMSA uit te daag. Die ver-
deelde unies maak Ramaphosa se taak al moeiliker.

Die gewelddadige insident by Marikana in 2012 het 
ook Ramaphosa se aanvaarbaarheid geknou. Hy is 
destyds deur die unies daarvan beskuldig dat hy die 
doodskiet van 34 mynwerkers by Marikana deur die 
polisie aangehits het. Ramaphosa is mede-eienaar 
van die Marikanamyn. Die ander vennoot is Lonmin. 
Hy het natuurlik alle beskuldigings ontken.

Iets sal egter gedoen moet word. Eskom stoei om 
die ligte te laat bly brand, die land se enigste oorbly-
wende beleggingsgradering huiwer op die rand om 
ons verder af te gradeer (finaal tot gemors), werk-
loosheid staan amptelik op 27% en groei in 2018 was 
‘n armsalige, betekenislose .8%.

Die verkiesing kan baie dinge verander. Daar bestaan 
‘n groot moontlikheid dat Ramaphosa dalk nie die 
meerderheid gaan haal wat hy nodig het om enigiets 
noemenswaardig te doen nie. Hy het ook meer tyd 
nodig om die skatkis nog ‘n bietjie leër te maak. Die 
4 miljard wat hy al bymekaargeskraap het, is skyn-
baar nie genoeg nie.
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Dit kan ook wees dat hy die unies gevra het om te 
staak en moles te maak sodat hy die reg sal hê om 
die verkiesing uit te stel en later dalk af te stel. Hy 
sal dan in die presidentstoel bly sit. Siener het gesê 
‘n verkiesing word uitgestel en dan verdwyn dit. Kan 
dit dalk hierdie een wees?

Cicero van die Romeinse Ryk het glo die volgende 
geskryf oor die omstandighede van sy leeftyd:

“Die armes werk en werk. Die ryke buit die armes 
uit. Die belastingbetaler betaal vir al drie. Die swer-
wer ontspan vir al vier. Die dronkaard drink vir al 
vyf. Die bankier beroof al ses. Die prokureur mislei 
al sewe. Die dokter stuur rekeninge vir al agt. Die 
begrafnisondernemer begrawe al nege. Die politikus 
leef heeltemal gelukkig ten koste van al tien.”

MUELLER-ONDERSOEK BEWYS 
VSA MEDIA IS VALS
Na 22 maande en $ 35 miljoen het Robert Mueller se 
spesiale raadsondersoek bevestig wat almal reeds 
geweet het, nl. dat die eise van ‘n “Trump-Rusland” 
-sameswering om die Amerikaanse presidensiële 
verkiesing van 2016 te beïnvloed, niks anders as ‘n 
leuen van die Demokratiese Party was nie, en dat die 
hele insident niks anders as ‘n vals nuusfoefie van 
die beheerde media was nie.

Alhoewel Mueller se gevolgtrekking voorspelbaar 
was – omdat daar geen manier was waarop die 
‘Russe’ 62 984828 Amerikaners kon oorreed om vir 
Trump te stem nie – het dit grootse omvang van die 
Demokratiese sameswering om hierdie vals nuus te 
versprei, duidelik na vore gebring wanneer daar o.a. 
gekyk word na:

 ● Die New York Times wat op 6 Januarie 2017 berig 
het dat ‘n ‘lekkasie’-verslag van die “intelligensie-

agentskappe van die Verenigde State se regering” 
tot die gevolgtrekking gekom het dat die Russiese 
regering in die verkiesing ingemeng het om die 
openbare geloof in die Amerikaanse demokrat-
iese proses te ondermyn, Sekretaris Hillary Clin-
ton swart te smeer en haar verkiesbaarheid en 
potensiële presidentskap benadeel.”

 ● Newsweek tydskrif ‘n verslag gepubliseer het op 
1/10/17 getiteld “Trump, Poetin en die Versteek-
te Geskiedenis van hoe Rusland in die VSA pres-
idensiële verkiesing ingemeng het.”

 ● Die Washington Post op 7 Januarie 2017 berig 
het dat Poetin regstreeks die “Russiese inmeng-
ing” beveel het (“volgens gedeklassifiseerde in-
ligting het Poetin glo ‘n poging aangewend om 
die geloof in die Amerikaanse verkiesing te on-
dermyn en Trump te help”.)

Al hierdie media-afsetpunte – en honderde meer – 
het onbeskaamd voortgegaan om letterlik honderde 
duisende ‘stories’ uit te kraam waarin toenemend 

Robert Mueller
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bose gerugte geskep en versprei is – alles in ‘n pog-
ing om te beweer dat Trump op die een of ander 
manier die blanke Amerikaners sovêr te kry om vir 
hom te stem.

Geen koste is gespaar met hierdie bespotting van 
‘ware nuus’ en ‘demokrasie’ nie. Die ondersoek van 
Mueller het 22 maande geduur en ten minste $35 
miljoen gekos om die talle bewerings te probeer be-
wys, maar aan die einde was sy bevinding dat daar 
hoegenaamd geen ‘sameswering’ was nie.

Op 24 Maart 2019 het die Amerikaanse prokureur-
generaal William Barr in ‘n verslag van vier bladsye 
dit ook duidelik gestel dat die Mueller-spesiale raad 
na “deeglik ondersoek ingestel is na bewerings dat 
lede van die presidensiële veldtog van Donald J. 
Trump, en ander wat daarby betrokke was, saamges-
noer het met die Russiese regering in sy pogings in 
te meng in die presidensiële verkiesing van 2016, 
of probeer het om die verbandhoudende federale 
ondersoeke te belemmer nie”.

“In die verslag het die spesiale raad gemeld dat hy 
19 prokureurs in diens gehad het. Hy was bygestaan   
deur ‘n span van ongeveer 40 FBI-agente, intelligen-
sie-ontleders, forensiese rekenmeesters en ander 
professionele personeel.

“Die spesiale raad het meer as 2 800 dagvaardings 
uitgereik, amper 500 soektogbewyse uitgevoer, 
meer as 230 bestellings vir kommunikasierekords 
ontvang, het byna 50 bestellings uitgereik wat die 
gebruik van penregisters toegelaat het, 13 versoeke 
aan buitelandse regerings gedoen vir bewyse, en 
ongeveer 500 getuies ondervra”.

Oor die onderwerp van “Russiese inmenging in die 
presidensiële verkiesing van 2016”, het Barr ook 
gesê dat die verslag nie bevind het dat die Trump-
veldtog of enigiemand wat daarmee gemoeid was, 
saamgesweer of gekoördineer het met Rusland in sy 
pogings om die Amerikaanse presidensiële verkies-

ing in 2016 te beïnvloed nie.

Daarbenewens het die Spesiale Raad, met betrekking 
tot die inbraak van rekenaars en e-posse van persone 
wat met die Clinton-veldtog en die Demokratiese 
Party-organisasies verband hou, en die openbare 
verspreiding van die materiaal deur middel van ver-
skeie tussengangers, insluitend WikiLeaks, nie bev-
ind dat die Trump-veldtog, of enigiemand wat daar-
by betrokke was, saamgespan of gekoördineer met 
die Russiese regering in hierdie pogings, ondanks 
verskeie aanbiedinge van Russies-geaffilieerde indi-
vidue om die Trump-veldtog te help”.

Prokureur-generaal William Barr sê o.a. die volgen-
de: “Na die hersiening van die Spesiale Raad se finale 
verslag oor hierdie kwessies; konsultasie met depar-
tementele amptenare, insluitende die Kantoor van 
Regsadviseur; en die toepassing van die beginsels 
van die federale vervolging wat ons besluite neem, 
het die adjunk-prokureur-generaal, Rod Rosenstein, 
en ek tot die gevolgtrekking gekom dat die getuienis 
wat tydens die Spesiale Raad se ondersoek ondervra 
was, nie voldoende was om vas te stel of die presi-
dent ‘n obstruksie van geregtigheid oortreding ge-
pleeg het nie”. Die verslag is aan die voorsitter van 
die komitee oor juridiese sake en ander belangheb-
bendes gerig.

Met ander woorde, daar steek geen waarheid in die 
duisende beweringe wat deur die media uitgedra is 
nie. Die enigste TV-kanaal wat Trump in hierdie saak 
ondersteun het, was die regsgesinde Fox News.

Ten spyte van die beheerde media en sy marionet-
meesters wat voortdurend die publiek waarsku oor 
“valse nuus”, is die “Rusland-Trump-sameswering” 
-mite net die nuutste in ‘n reeks doelbewuste valse 
nuusveldtogte wat deur die beheerde media gevoer 
word.

Ander valse nuus wat deur die beheerde media 
versprei word, sluit in die “Irak Wapens van Massa 
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Vernietiging”-mite, die eindelose leuens oor “wit 
rassisme” wat verantwoordelik is vir alle ongerymd-
hede wat wat gekleurde benadeel, en natuurlik die 
voortgesette sameswering deur die beheerde media 
dat die huidige immigrasie van die Derde Wêreld na 
Amerika, Europa, Australië/Nieu-Seeland en Suid-
Afrika binne die volgende paar dekades direk tot wit 
minderheidsstatus sal lei.

Kortom, die Mueller-ondersoek toon aan wat alle 
denkende mense al lankal geweet het: dat die be-
heerde media perodieke, psigopatiese leuenaars 
is, wat nie twee sinne kan skryf sonder dat een van 
hulle vals is nie.

 BOOSHEID VAN DIE BRITTE
Engeland is al vir eeue lank ons bitterste vyand. Eint-
lik  het ‘n mens al begin dink dat alles wat boos is uit 
daardie land kom en nou het ons definitiewe bev-
estiging gekry. Met hulle liberale siening en permis-
siwiteit wat hulle ook op ons afgedwing het omdat 
ons “onnosel boere” is, het hulle nou self in die gat 
geval en ‘n mens kry amper lekker daaroor.

Konserwatief in Engeland is hoegenaamd nie wat 
ons dink nie. Hulle konserwatief is ons liberaal. En 
hulle liberaal is wat ons betref Sosialisme, totaal van 
die spoor af en dwaal in die wildernis rond.

Hoekom is die blanke bevolking van die wêreld besig 
om af te neem? Dis nie net verbastering wat die oor-
saak is nie, ook nie net om ryk te kan word sonder 
afhanklikes nie, maar ook aksies van regerings soos 
wat die Konserwatiewe regering in Engeland nou 
doen. Let wel – Konserwatief.

Die regering daar staan op die punt om planne 
bekend te maak vir die instelling van lesse oor 
hooseksualiteit en ‘transgenderisme’ in laerskole 

ten spyte van ‘n amptelike petisie daarteen wat 
deur meer as 100 000 mense geteken is. Die nuwe 
curriculum is egter gefinaliseer na ses maande se 
konsultasie met die Departement van Onderwys in 
Engeland. Dit sal in 2020-21 ‘n aanvang neem.

Die plan is om dit aan kindertjies van 5 jaar oud 
te leer en dit sal onwettig vir ouers wees om hulle 
kinders uit die klasse vir daardie lesse weg te neem. 
Dit beteken dat klein kindertjies vir ten minste een 
kwartaal deur klasse in seksonderrig besoedel sal 
word. Dis ook baie moontlik dat dit veel meer sal 
wees.

‘n Petisie is aan die parlement gegee waarin daar 
geëis word dat die ouers die seksonderrig vir hulle 
kinders kan weier vir die hele duur van die kind se 
skoolloopbaan. Dit sal waarskynlik geen uitwerking 
hê nie.

Daar is baie weerstand teen die nuwe curriculum 
veral uit konserwatiewe gemeenskappe, maar selfs 
ook onder Moslems en Jode. Prominente rabbi’s het 
vrese uitgespreek dat somme ouers eerder hulle 
kinders uit die opvoedingsisteem sal wegneem as 
om hulle te onderwerp aan hierdie sataniese voor-
ligting. Ouers in Engeland mag genadiglik nog hulle 
kinders uit die sisteem wegneem.

Gedurende hierdie lesse sal vrae bespreek word en 
die volgende vrae is ingesluit: “Wanneer is dit OK om 
iemand toe te laat om aan jou te vat?” Dit is ‘n vraag 
vir driejariges. Op sewe word gevra: “Hoekom is ons 
almal verskillend. Is dit OK om anders te wees?” Op 
11 sal die kinders die volgende bespreek: “Wat is 
die verskil tussen ‘n transvestiet en transgender?” 
En op 16 word hulle vertel “hoe om positiewe HIV-
status aan ‘n seksmaat, vriende en familie bekend te 
maak.”

Tans word die curriculum se materiaal vir laerskole 
reeds getoets in ‘n hoofsaaklik Moslem skool in Bir-
mingham. Die materiaal is onder andere boekies 
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onder die titels “Tango makes Three” wat handel 
oor twee pikkewyne wat ‘n eier uitbroei wat hulle 
by ‘n ander gesin gevat het en “My Princess Boy” 
wat handel oor ‘n donkervellige seun wat graag 
meisiesklere wil dra.

Die ander doelwitte van die curriculum sluit opvoed-
ing in vir studente oor sake wat oor die laaste twee 
dekades al meer algemeen in Brittanje geraak het, 
soos o.a. vroulike genitalië verminking, ‘sexting’, 
weerwraak-pornografie en die potensiële wan-
balans van mag tussen die geslagte in verhoudings.

Dis siek om die minste daarvan te sê, maar dan, 
die ganse wêreld het ‘n vuil, vieslike streep. Donald 
Trump is besig om die kinderpornografiebendes, 
asook mensehanedel, hok te slaan. George Soros, 
wat sy geld daaruit maak, is in hegtenis geneem, 
maar om die kop van die monster af te kap, is nie die 
oplossing nie. Dus is hy besig om wyer as dit te werk 
en baie koppe gaan uiteindelik waai.

Ons kosbaarste besitting is ons kinders en hulle word 
deur seksmaniakke geteiken. Biljoene dollars is op 
die spel, maar Trump stuit nie vir die duiwel nie. Hy 
is ‘n self erkende Christen en daar is ‘n groot verskil 
tussen hom en die kinders van Satan.

Ons moet ons kinders koester, dit was ‘n opdrag van 
ons Messias: Markus 10:14:  “Maar toe Jesus dit 
sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle 
gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhin-
der hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk 
van God.”

NOG ‘N SUBSTASIE ONTPLOF – 
MILJOENE SE SKADE

Die strop begin al stywer om die nek van die regering 
en Eskom trek. Daar is nêrens berigte oor die goeie 
werk wat deur Eskom gedoen word nie. In plaas 
daarvan hoor ons byna elke dag van ontploffings by 
substasies.

Die hele Vanderbijlpark was op 12 Maart sonder 
krag nadat substasie 203 in Curie Boulevard, wat in 
die verlede probleme gegee het, ontplof het. Skade 
van miljoene rande is aangerig.

Die vlamme het glo uit die grond geskiet en groot 
gate veroorsaak. Blykbaar het vlamme en vonke 
het selfs oor die gras van een paal na die ander ge-
hardloop en toe na die substasie wat begin brand 
het. Die vlamme het tot oorkant die pad gestrek en 
daarvandaan het die kabels na buite gebrand en die 
groot transformator buite het ontplof.
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By die Klaarwater-substasie het nog ‘n transforma-
tor ontplof en die substasie verwoes na dit aan die 
brand geslaan het. Chartsworth, Pinetown en die 
groter Queensburgh voorstede is in duisternis ge-
dompel.

En oor dit alles hang nog die dreigement deur die 
regering dat hulle Eskom gaan ontbondel en ver-
deel in drie afsonderlike maatskappye. Dit het 
NUMSA (Nasionale Unie van Mynwerkers) op hulle 
agterpote omdat die regering nie aan hulle kan ver-
duidelik hoekom Eskom ontbondel moet word nie. 
Ramaphosa kan nie vir hulle sê dat dit ‘n manier is 
hoe sy familielede ‘n sny van die koek kan kry nie. 

Dus is NUMSA kwaad en daar word beweer dat hulle 
staking die direkte oorsaak van die ontploffing van 
substasies is. Die regering kan ook nie verduidelik 
wat die ontbondeling van Eskom uiteindelik vir sy 
arm werkers gaan beteken nie.

Volgens NUMSA is daar ook geen waarborg wat 
afdankings verhoed gedurende die proses van ont-
bondeling nie. Hulle eis dat die hele Eskom raad-
slede onmiddellik bedank omdat Eskom niks gedoen 
het om ‘n strategie uit te werk wat die vertoning van 
Eskom sou verbeter nie. Hulle eis ook die kansellasie 
van die IN PP- en PPA- kontrakte en laastens gaan 
hulle staak’ vanaf 3 Mei tot 8 Mei om te verhoed dat 
die verkiesing plaasvind.

(FOTO: Pinetown-substasie ontploDie Staalproduse-
nt, ArcelorMittal South-Africa (AMSA), hou vol met 
die gebruik van arbeidsmakelaars en dit is die hoo-
foorsaak van die huidige staking. AMSA beweer dat 
die staking min steun geniet en dat dit eintlik geen 
uitwerking op die bedrywighede in Vanderbijlpark 
het nie, maar net na die staking begin is, het die ont-
ploffing plaasgevind.

Daar word nou bespiegel dat Ramaphosa nie die 
verkiesing wil hê nie omdat hy weet dat hy dit gaan 
verloor. Met die laaste opname is daar bepaal dat 

hy nog net 49% steun het en dat hy ‘n goeie kans 
het om uitgeforseer te word. NUMSA speel dus in 
sy hand en ‘n mens kan wonder of die hele spul nie 
dalk kop in een mus is nie. Is die vakbond se dreige-
ment nie dalk maar net Ramaphosa se strategie om 
die verkiesing uitgestel te kry nie? Hoe dit ook al sy, 
die verwoesting aan ons ekonomie is onherstelbaar.

Ons vriend in Australië Barry Booyens, het dit só ges-
tel: “Ek kan nie soos my Skepper iets uit niks voort-
bring nie, maar ek kan sy skepping bewaar en uit-
bou. Maar as jy Satan se vernietigende gees in jou 
het, dan lyk alles om jou soos in Vanderbijlpark en 
die res van die Nuwe Suid-Afrika!”

JODE NEEM REGSE FOX NEWS 
OOR
Die blanke het geen groter vyand as die Jood nie. 
Oral waar veral die regses probeer om die mense se 
oë oop te kry en hulle in te lig oor wat die liberaliste 
probeer bereik, daar kruip die Jood in en vernietig 
alle pogings. Disney het hierdie onderkruipery nie 
vrygespring nie. Walt Disney self was regs en het 
nooit vuiltaal of liberale idees in sy flieke toegelaat 
nie. Na sy dood het die Jode die maatskappy oor-
geneem en hulle vieslikheid ingebring. Die mooi het 
grootliks verdwyn.

Ons kinders ken almal die verhaaltjie van die 
paddaprins, die prinsessie en die goue bal. Alle Dis-
ney prinsessies was altyd blank en mooi. Skielik het 
ons nou ‘n mulatto as die prinses en ‘n mens wil die 
storie nie eens kyk nie.

Die Jode bevorder ook homoseksualisme en lesbi-
anisme deur hulle nuwe flieks. Dis walglik en mense 
behoort dit glad nie te kyk nie, want so breinspoel 
hulle ons jeug.
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Nou het hulle Fox News vir $71 miljard gekoop en 
liberale Jode soos Bob Iger slaan die kitaar nou 
daar. Hy het die baie gewilde super-konserwatiewe 
gasheer, regter Jeanine Pirro, tydelik geskors en die 
kontroversiële swart Donna Brazile, in haar plek 
aangestel. Sy is nie net ‘n boesemvriend van Hillary 
Clinton nie, maar ook voorsitter van DNC, ‘n abor-
sieprojek.

Tydens ‘n 2016-verkiesingsdebat is sy uitvang dat sy 
die vrae vooraf aan Hillary Clinton oorhandig het. 
Fox News het dit bekend gemaak. Selfs die libera-
le en immorele CNN het Donna Brazile ontslaan as 
gevolg van hierdie skandelike optrede. En nou is dit 
Fox News wat haar aanstel.

Tipies van die Jode soek hulle die mees dekadente, 
bose, verkieslik vieslik en skadelike mense om hulle 
wil te doen. Omdat hierdie mense geen beginsels 
het nie, word die goeie, konserwatiewe mense aan 
hulle blootgestel met verwoestende gevolge. Daar 
word verwag dat konserwatiewe aanbieders soos 
Tucker Carlson en Sean Hannity ook nie veel langer 
in Fox News se diens wees nie.

Die stigter van Fox News, Rupert Murdoch, was nie 
konserwatief nie, maar hy het hom nooit ingemeng 
met die nuusdiens se regse bedrywighede nie. Hy 
het dit beskou as ‘n goeie teenvoeter vir die libera-
le CNN, ABC, CBC en NBC. Disney wat al die jare as 
konserwatief beskou is, is nou deur die Jode verlibe-
raliseer. Amerika is nou 

sonder ‘n enkele regse, Christelike of konserwatiewe 
TV-stasie en totale breinspoeling kan verwag word.

Die aanslag teen die regses, of Christene, het in in-
tensiteit toegeneem. Ons durf nie meer net sit en 
wag en kyk wat gebeur nie. Die finale stryd is op 
hande en ons kan nog dinge vermag, want in Ameri-
ka het meer as 100 000 mense beswaar aangeteken 

oor Pirro se afdanking en Fox News was verplig om 
haar weer aan te stel of derduisende advertensies te 
verloor – iets wat hulle nie kan bekostig nie. 

SKAAPBOER VAN AROAB SE 
WORSTELING MET DIE DROOGTE
Pieter van Schalkwyk skryf:

“Hoe bemoedig ons medeboere as dit so hopeloos 
droog is? 

“Hoe bemoedig ek my vriend as hy met trane in sy 
oë en ’n stem wat breek vir my sê ná sewe jaar se 
droogte kan hy nie verder nie? As my vriend vir my ’n 
boodskap stuur wat sê: “Mater, my veglus is dood.” 
As my maat, met opgewondenheid in sy stem, vir my 
vertel van die bakkievrag uitskotdadels wat hy teen 
die rivier gekry het, sodat hy hierdie week se voer ’n 
bietjie kan rek. Hoe bemoedig ek hom wanneer hy 
’n paar dae later vir my ’n foto stuur van sy stoetooie 
wat dood en siek is aan suurpens van die dadels? 
Hoe maak ek as ek 01:30 in die oggend ’n boodskap 
van ’n ou vriend kry wat sê: “Ek sien nie verder vir 
die lewe kans nie.” Wat sê ek as my broer vir my vra: 
“Waar is die Here?”

“Ek kan niemand bemoedig nie, want ek sukkel self 
om te keer dat die styf opgewende veer in my bin-
neste nie los spring en my uitmekaar breek nie. Ek 
sukkel self om verby die permanente naar kol op die 
krop van my maag te leef. My eie hart breek soos 
glas as ek langs die koei kniel en weet sy sal nooit 
weer opstaan nie.

“Ek sukkel om deur my trane te sien as ek elke 
tweede dag bakkievragte voer in die veld gooi en 
sien hoe die diere in ’n wolk stof agter my aanhard-
loop vir nog. Ek is self verblind deur my trane as ek 
die swak ooi oplaai, wat strompel-strompel sukkel 
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om ’n happie van die voer te kry wat ek afgooi. As 
ek sien hoe sy haar bes probeer om nog betyds te 
wees vir ’n oorskiet lusernstokkie of twee. Wanneer 
ek haar by die huis voer gee, kry ek nuwe moed as ek 
sien hoe helder die vlam van hoop in haar oë brand. 
Hoe kan ek moed verloor as my diere so moedig is?

“Ek voel veilig in ’n gemeenskap wat deur ’n baie 
lang uitgerekte droogte saamgebind is tot ’n hegte 
eenheid. ’n Gemeenskap wat almal in dieselfde oor-
lewingstryd gewikkel is. Waar ’n droogte “ek myself” 
vervang het met “ons”. ’n Gemeenskap waar mense 
met groot verskille,  ’n eenheid geword het.

“As ek vanmôre oor alles dink, sak ek op my knieë 
en smeek: “Here vergewe my sondes, help my asb. 
om nooit my plig teenoor my naaste te versuim nie, 
vervang asb. die “ek wil” met “U wil”.

“Ek kan ook nie anders as om die Here te dank dat 
Hy my met soveel wonderlike mense omring  het nie. 
Dat Hy my die voorreg gegee het om hier te boer. 
Dat Hy ’n stukkie van sy skepping aan my toevertrou 
het. Ek weet nie wat sy toekomsplanne met sy skep-
ping is nie, maar ek is dankbaar dat Hy my vertrou 
om ’n stukkie daarvan te bestuur.

“Daarom kan ek nie anders as om die Skepper elke 
dag te vra om vir my te wys hoe Hy wil hê ek dit moet 
bestuur nie. Veral hoe Hy wil hê ek hierdie droogte 

moet bestuur. Daarom kan ek ook sê: “Dankie Here 
dat ek nie alleen deur hierdie droogte hoef te gaan 
nie, maar dat U graag elke dag vir my wil wys hoe ek 
moet maak, en dat U my graag elke dag hier deur 
wil dra.”

“Die verligting wat hierdie besef bring, is vir my on-
moontlik om te beskryf, daarom is dit my gebed dat 
elke boer wat deur hierdie droogte se juk vasgedruk 
word, hierdie verligting sal ervaar.

“Ek klou steeds aan my oorlede pa se gesegde: “Vir 
die Liewe Vader om alles reg te maak, is ’n namiddag 
se werk.”

Mense in die stede beleef nie droogte soos die boere 
op die plase nie. In Suidwes is daar 2 500 plase in die 
mark en geen kopers nie. As jy die droogte sien en 
beleef, ruk dit jou tot nederigheid terug ... Jy besef 
dat God sien wat jy nie sien nie en dat jy as enkeling 
moet regmaak wat verkeerd is.

Ons was arrogant en selfversekerd toe ons mense 
stembus toe is in 1992 om hulle kruisie te gaan trek. 
Daar was nooit vooraf gesoek na antwoorde nie. 
Mense het hulle ore uitgeleen aan politici en predi-
kante, die een boser as die ander, en vandag ervaar 
hulle die gevolge sien van wat hulle gedoen het, 
maar hulle sien nie die verband tussen die sonde 
van die volk en die straf nie.

Die boere op die plase is die afgelope jare die lyd-
endes, maar in die stede leef die mense nog steeds 
asof daar niks verkeerd is nie. Hulle gaan egter nie 
die straf vir wat hulle gedoen het, vryspring nie. Die 
nag van verskrikking gaan op hulle toesak so seker 
as wat hulle leef en dan sal net God se beskerming 
hulle kan red – mits hulle nie net gelowig is nie, maar 
ook ywerige Christene is.

In ‘n uitgawe van Die Vaandeldraer van ‘n maand of 
wat gelede, het ons ‘n artikel geplaas van ‘n jong-
man wat vir 8 minute dood was. Hy het teruggekom 
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en van sy wedervaringe vertel, maar die een belang-
rike ding wat hy gesê het, was dat hy sou hel toe 
gaan omdat hy “lou” was soos die gemeente van 
Laodicea in die Bybel. Hy het homself as ‘n ‘gewone 
outjie’ beskryf wat nooit groot sondes gedoen het 
nie en tog was hy op pad hel toe.

Hierdie is ons laaste stryd. Staan op uit u gemakstoel, 
help u mede blanke wat in nood verkeer, “verkoop 
alles wat jy het en volg Hom”. Jou skatte en rykdom 
gaan jou nêrens meer kan help wanneer die laaste 
groot stryd aanbreek nie.

BREXIT VERDWERG DEUR INVAL 
VAN SWARTES IN EUROPA
 Die Britte sit hulle idiotiese bakleiery oor Brexit 
en lidmaatskap van die Europese Unie hardnekkig 
voort, terwyl hulle land hand oor hand oorstroom 
word deur die Derde Wêreld. Die Britte gaan so erg 
tekere dat hulle regering in ‘n ernstige krisis en selfs 
kan inmekaarstort, maar hulle hou hulle blind vir die 
werklike probleem.

Volgens die laaste immigrasiesyfers wat deur die 
Britse Kantoor vir Nasionale Statistieke in 2018 uit-
gereik is, het ongeveer 625 000 mense in die laaste 
12 maande tot aan die einde van Junie 2018 Brit-
tanje ingestroom. Daarvan het 326 000, min of meer 
52%, uit die Derde Wêreld gekom – dus leeglêers, 
diewe, moordenaars, parasiete, ens.

Terselfdertyd het sowat 351 000 mense, die meeste 
van hulle Britte en blanke Europese Unie ‘nasion-
aliste’ Brittanje verlaat in die aanloop van Brexit 
– lekker dislojaal. Hierdie feit beteken dat in werk-
like terme is byna al die immigrasie in Brittanje in 
die laaste verslag oor die jaartydperk, opgemaak uit 

nie-blankes wat inkom van buite die Europese Unie.

Ten spyte hiervan hou die idiotiese politici in Brittan-
je, asook die sogenaamde “regses”, vol dat Europese 
Unie lidmaatskap ‘n lewensbelangrike saak is waar-
oor hulle bereid is om ‘n politieke krisis te veroor-
saak. In werklikheid is dit betekenisloos omdat die 
Derde Wêreld immigrasie-tsunami niks te doen het 
met Europese lidmaatskap nie. Dit het alles te doen 
met die Britse Parlement se ras-ontkennende immi-
grasie wette.

Hierdie massa nie-blanke immigrasie het reeds baie 
groot Britse stede verander in wit minderheidsareas. 
London het ‘n nie-blanke meerderheidstad geword 
met massiewe nie-blanke immigrasie. Dit is veroor-
saak deur die Parlement in Brittanje, nie die EU nie. 
Dit is die Britse Parlement se skuld dat die hoofstad 
van Brittanje oorgeneem is deur swartes.

Dit is die werklike bedreiging vir Brittanje se voort-
bestaan as ‘n blanke, Eerste Wêreld nasie. Die on-
nosele politici en beheerde media in daardie land 
hou egter daarmee vol om hulle op te hou met ‘pa-
nem et circenses’ (brood en sirkus) nonsens oor “EU 
lidmaatskap” om die bevolking se aandag af te trek 
van die werklike bedreiging vir hulle toekoms. Die 
dwase patriotte juig hulle toe, onbewus van die to-
tale vernietiging wat hulle in die gesig staar.

Die Romeinse digter, Juvenal, is bekend vir die frase 
“brood en sirkusse”. Hy het dit gebruik om te ver-
wys na die taktiek om die aandag van die massa 
doelbewus af te trek van hulle onvermydelike verni-
etiging. Dit is wat die Jode vandag met die werklike 
Israel doen. Ons word besig gehou met ‘shows’ en 
flieke en ‘games’ en internet, want dis lekker en die 
werklikheid, die skokkende werklikheid gaan by ons 
verby.

Brittanje se tweede grootste stad, Birmingham, is 
mooi op pad om ‘n stad met ‘n meerderheid nie-
blankes binne die volgende twaalf maande te word. 
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Dit is ook die direkte gevolg van nie-blanke immigra-
sie wat veroorsaak is deur die Britse Parlement se 
immigrasiewette. Weereens, dis die grootste pro-
bleem en dit het niks te doen met die EU nie.

BOEREMAG FAMILIELID EIS HUL 
VRYLATING 

Dr. Lets Pretorius en seuns in Zonderwater-gevangenis

26 Maart 2019 sou ’n waterskeidngsaak gewees het 
waarin vasgestel kon word of daar nog enigsins plek 
vir die grondwet en internasionale verdrae in die Re-
publiek van Suid-Afrika se howe bestaan.  Dit sou 
ook aandui of vergelding en onderdrukking van die 

Boerevolk so ’n prioriteit in Suid-Afrika geword het 
dat alle regspleging oorboord gegooi word. 

Maar op daardie dag het regter Sardiwalla het die 
saak van die dringende rol afgegooi met kostes, ten 
spyte van die feit dat Appèlhof uitsprake al beslis het 
dat so aansoek dringend is en ten spyte van die feit 
dat die internasionale menseregte konvensie waar-
toe SA ’n party is, dieselfde bepaal. 

Regter Sardiwhalla het in effek beslis dat dit nie drin-
gend is om persone wat vir 17 jaar onregmatig deur 
die staat aangehou word te aan te hoor nie.

Drie van die aangehoudendes dr Lets, Wilhelm en 
Johan Pretorius, bring die volledige saak in die hoog-
geregshof op 18 Junie.

Ons vra asseblief dat óns mense die hofsaak sal by-
woon, aangesien dit n openbaar aangeleentheid is 
en ons manne hul ondersteuning nog het.

Op daardie dag sal prof. Hercules Booysen, ’n in-
ternasionaal erkende akademikus en juris, beoog 
om’n aansoek namens mev. Riëtte Pretorius in Pre-
toria se Hooggeregshof te bring.  Sy vra die hof om 
haar grondwetlike en internasionaal-erkende regte 
te beskerm, naamlik die reg op assosiasie en besk-
erming van haar familie en gesin.  Haar versoek is 
dat haar familielede tydelik vrygelaat moet word.  
Dit sluit in haar man, dr. Wilhelm Pretorius, haar 
skoonpa, dr. Lets Pretorius en haar swaer, dr. Johan 
Pretorius.

Hulle reg op vryheid is reeds sedert 2002, die jaar 
van hulle gevangeneming in verband met die Bo-
eremagsaak, geskend.  Die tydelike vrylating word 
gevra, hangende die afhandeling van die klagte wat 
deur haar familielede by die Verenigde Nasies se 
Menseregte-komitee in 2018 ingedien is.  Die klagte 
kan tot vier jaar duur voordat dit afgehandel word.  
Dit beteken dat haar familielede wat reeds nagen-
oeg 17 jaar onregmatig aangehou word, vir nog 4 
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jaar onregmatig aangehou moet word, voordat die 
VN se komitee beslis dat hulle vrygelaat moet word.  
Volgens Pretorius kan die VN se komitee, weens die 
feite en regsgesag, tot geen ander beslissing kom 
nie.  In haar hofstukke voer sy drie punte aan om te 
wys dat hulle onregmatig aangehou word: 

 ● Vyf jaar ná hulle vonnis in Oktober 2013, kon 
hulle steeds nie daarin slaag om te appelleer nie. 
Hulle reg op appèl is dus onherroeplik geskend.  
Volgens die grondwet en Internasionale Verdrag 
op Politieke en Siviele Regte, waarin Suid-Afrika 
’n party is, skend dit die regmatigheid van die 
hele verhoor.

 ● Die staat weier om die volledige en amptelike re-
kord en dokumentasie van die strafverhoor aan 
hulle te verskaf.  Daarom het hulle nie die nodige 
dokumentasie om te kan appelleer nie.  Dit skend 
dus ook hulle grondwetlike- en internasionaal-
erkende reg op appèl. 

 ● Hulle reg op ’n wettig-saamgestelde hof is 
geskend. Wetgewing bepaal dat assessore slegs 
dien tot en met skuldigbevinding.  In hulle straf-
saak het die assessore gedien tot die einde van 
die vonnis en was die samestelling van die hof 
dus onwettig.  Hulle is daarom gevonnis deur ’n 
onwettige hof.

Boervin vra vir elkeen se ondersteuning en gebede 
in hierdie verband.  Dit kan die begin wees van die 
Boerevolk Politieke Gevangenes se vrylating, asook 
’n boodskap vir die staat dat daar gevolge is vir die 
onderdrukking van die Boerevolk.  Elkeen wat die 
hofsaak wil bywoon is welkom, aangesien dit ’n 
openbare verhoor is. 

Vir navrae kontak Riëtte Pretorius by

E-pos: boervinorg@gmail.com 
Webwerf: https://boervin.org/ 

STRAF EN OORDEEL
Oor ‘n tydperk van drie en ‘n halwe eeu het die Bo-
ervolk sy ontstaan gekry en deur ‘n worstelstryd met 
Engeland sy Godgegewe eiendom probeer behou. 
Uiteindelik was dit verraaiers van binne wat die volk 
tot ‘n val gebring het. Ons het egter nooit ander vol-
ke aangeval nie, maar is deur hulle aangeval.

Hier aan die begin van 21ste eeu staan ons weereens 
sonder land en sonder ‘n eie regering, bywoners in 
ons eie grondgebied. Mens voel soms lus om maar 
oor te gee en toe te laat dat alles van ons weggevat 
word. Wat maak die stryd nog saak as jou eie mense 
teen jou werk? Elke dag hoor jy van moorde op ons 
blankes en watter verskriklike dinge nog openlik vir 
ons Afrikaanssprekende blankes beplan word.

Noudat ek Johanna Brandt weer van vooraf moes 
deurlees en verwerk en bywerk, het ek besef dat uit 
al die volke en nasies op aarde, uit al die biljoene 
mense, het God ons klein blanke volkie hier aan die 
suidpunt van Afrika, die Boervolk, uitgekies om te 
beskerm teen wat kom. Ons sal vir seker deur die 
smeltkroes moet gaan, want ons het verraaiers en 
rugstekers onder ons wat deur Hom Self uitgeroei 
moet word, maar ons sal beskerm word.

Oor baie eeue het Engeland oorlog gemaak net waar 
hy gekom het. Hy het wettige regerings tot ‘n val ge-
bring en oorgeneem ten koste van die mense in die 
land. Hy het meer ellende, armoede en verguising 
vir die wêreld se volke gebring as enige ander land 
ooit. Sy wreedheid teenoor vroue en kinders het ons 
eie voorgeslagte ondervind.

Engeland het bevolkings met geweld en sluheid 
aan sy gesag onderwerp en hulle rykdomme dan 
roekeloos geplunder.
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Hulle gaan egter nie ongeskonde daarvan afkom 
nie. Amerika het in die laaste eeu hierdie selfde pad 
gevolg en oor daardie land het die Boodskapper gesê 
dat Amerika geweeg en te lig bevind is. Engeland het 
vir hom kolonies bymekaar gemaak, Amerika stook 
lande se bevolkings teen mekaar op en werk vir ‘n 
Arabiese lente waarna hulle dan ‘n regime-verand-
ering doen en hulle eie marionette-regering in daar-
die land instel.

Ons staan aan die vooraand van die Derde Wêrel-
doorlog en Siener het gesê dat aan die einde daarvan 
Engeland se stoel leeg sal wees (hy sal nie meer 
bestaan nie), en Amerika sal ‘n klein en onbenullige 
landjie wees. Van sy meer as 350 miljoen burgers 
gaan daar bitter min oorbly, waarskynlik minder as 
wat ons eie volk sal wees. Hierdie twee lande is en 
was nog altyd ons vyande, want hulle beplan in die 
geheim om ons rykdomme te steel. Trump maak wel 
geluide dat hy sal help, maar of hy toegelaat gaan 
word, is ‘n ope vraag.

Siener: Die sewende plaag: “Ek sien daar staan ’n 
bont vark. Ek plaas my een hand om die voorpote 
en die ander hand om die agterpote en met een slag 
pluk ek sy pote onder hom uit dat die vark omval. 
En dit is dan ons (die Boervolk) se aandeel aan die 
ondergang van Engeland...” ‘n Vark is altyd geld en 
ons sal dus ‘n aandeel hê aan Engeland se finansiële 
ondergang.

Johanna sê: “Wie die mens se bloed vergiet, sy 
bloed sal deur die mens vergiet word — ja, deur sy 
eie mense! Want dit is aan my gesê dat Engeland 
sal nog eendag die bittere vrugte pluk ... toe dit sy 
politiek was om te werk met die laagste hartstogte 
van ons volk — toe Boer omgekoop is om Boer om 
te bring.”

Mense sê: Wel, die wêreld behoort aan Satan en ons 
is in sy domein. Ons moet maar aanvaar dat dit is 
hoe dinge hier op aarde werk. Dis nié hoe dit werk 
nie.

Maar hoekom sê Siener én Johanna (wat mekaar 
nie geken het nie) albei dat Engeland vernietig gaan 
word?

Openbaring 13:10 sê: “As iemand krygsgevangenes 
maak, gaan hy in krygsgevangenskap; as iemand met 
die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doo-
dgemaak word.” En ook in Gal. 6:7 “Moenie dwaal 
nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die 
mens saai, dit sal hy ook maai.”

Amerika en Engeland het geweld en vernietiging ge-
saai en dit is wat hulle albei gaan maai. Hulle het die 
wêreld verkneg met dwelms, hulle beheer bevolk-
ings van lande wat nie aan hulle behoort nie, hulle 
het die mense met die laagste morele standaarde in 
volke gebruik om hulle vuilwerk te doen. Die gety is 
reeds besig om teen hulle te draai.

Johanna skryf oor wat die Boodskapper aan haar 
gesê het: “Terwyl die hele wêreld gereinig word van 
ongeregtigheid en die Lig oor hulle sterker skyn, 
word van Engeland in die besonder finale rekenskap 
geëis oor sy vele oorloë van sy uitermatige hebsug, 
geweld en bedrog. Die loutering sal tyd neem, maar 
dit sal geskied. Want die meule van God maal lang-
saam; maar dit maal baie, baie fyn!”

Engeland sal eerste in die smeltkroes ingaan en 
laaste uitkom. Die Boodskapper het aan haar gesê 
dat “hulle gaan geteister word deur bloedige rewo-
lusie, hongersnood en die afskuwelike pestilensies 
as gevolg van kannibalisme.” ‘n Verskriklike hongers-
nood is dus hulle voorland. 

Sal dit dalk wees oor wat hulle onder andere aan die 
Iere gedoen het? In die agtiende eeu tydens ‘n ern-
stige droogte het die Britte die Iere se hele aartap-
peloes gekonfiskeer en selfs die paar aartappels wat 
die Iere begrawe het om te kon oorleef, is deur die 
Britte uitgegrawe en ook gevat. Daar was ook ver-
raaiers en rugstekers onder die Iere. Die gevolg was 
dat daar drie miljoen Iere aan honger gesterf het.
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In ons land het hulle plase afgebrand en ons vroue 
en kinders in die kampe vermoor of hulle het van 
honger gesterf. Hulle is mishandel, verkrag en ver-
trap. 

Elke land en volk sal in hierdie laaste groot oorlog 
wat nou voorlê, beloon word vir wat hy was, vir dit 
wat hy gedoen het aan ander. Almal sal deur die fi-
nale smeltkroes mòét gaan en min sal anderkant uit-
kom. In Engeland se geval sal daar byna niemand uit-
kom nie en Amerika gaan verklein tot niksseggend.

En soos wat die verse oor vergelding op hierdie twee 
lande in die besonder toegepas kan word, word dit 
ook op indiwidue toegepas. Elkeen wat sy volksge-
noot verraai het of benadeel het ter wille van geld, 
sal genadeloos vergeld word vir sy optrede.

Johanna sê ons volk word gelouter, ons sal in die 
vuur van die smeltkroes gegooi word en net ‘n klein 
bietjie goud sal uit die klip wat ingegooi is, uitgehaal 
word. Ons Boervolk word ook gestraf en gesuiwer, 
maar vir dié wat hulle vertroue in God stel en wat 
die pad reg loop, is daar ‘n wit seiltjie van beskerm-
ing deur ons Skepper belowe.
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