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Wyle ds. Frans Pelser het in 1992 ‘n merkwaardige 
profetiese droom gehad waarin hy gebeure gesien 
het wat in ons dag besig is om voor ons oë bewaar-
heid te word. Van hierdie gebeure word in hierdie 
uitgawe van Die Vaandeldraer bespreek. (Onthou, 
hy het dit alles ‘gesien’ twee jaar vóórdat die swart 
regering oorgeneem het!)

Hier is sy droom (effens verkort):

Alles wat ek in die droom gekry het, het ek ook in die 
Skrif gesien.

Ek het gesien dat dit baie gevaarlik is om op die paaie 
te ry, terwyl hulle so te sê onbegaanbaar sal wees. 
Ek het ook in die droom gesien dat banke, poskan-
tore en polisiestasies, bougenootskappe, winkels, 
slaghuise en kafees en spoorwegsentrums almal 

deur anderskleuriges beheer word; en dat blankes 
daar uiters, uiters sleg behandel word.

Deut. 28:66-67: “En jou lewe sal voor jou aan ‘n 
draad hang en jy sal nag en dag skrik en van jou 
lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê: Ag was 
dit maar aand! En in die aand sal jy sê: Ag, was dit 
maar môre! – vanwee die skrik van jou hart wat jou 
sal aangryp, vanwee die gesig van jou oë wat jy sal 
sien.” Klaagliedere 5:8: “Knegte heers oor ons, nie-
mand ruk ons uit hul hand weg nie.”

Die slegste behandeling wat ‘n mens aan kan dink, 
was wat aan die oumense gedoen is, het ek in die 
droom gesien. Ek het gesien hoe vroue verkrag 
word. Ek het gesien hoe ‘n swartman sommer by ‘n 
huis instap en een van die dogters vir hom as vrou na 
sy plek toe vat en sy was nie daarmee gediend nie.

VAN DIE 
REDAKTEUR
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hulle met die swartes verbaster.

Ek het ook gesien dat ons kosbaarste skatte onder 
hierdie hordes gaan val en dat hulle op ons skole 
gaan toeslaan en duisende van ons kleintjies nog 
doodmaak.

Esegiël 5:17: “Ja, hongersnood en wilde diere wat 
jou kinderloos sal maak, sal Ek oor jou stuur; ook sal 
pes en bloedvergieting in jou rondgaan, en Ek sal ‘n 
swaard oor jou bring. Ek, die HERE, het dit gespreek.”

Dit is die straf vir gemengde huwelike en verbonde 
wat ons owerhede aangegaan het. Daar gaan ‘n 
geweldige, ongewone benoudheid wees.

Jes. 29:1-3; “Wee Ariël, Ariël, stad waar Dawid laer 
opgeslaan het! Voeg jaar by jaar laat die feeste hulle 
kringloop volbring – dan sal Ek Ariël benoud maak, 
en daar sal geklaag en geklag wees, en dit sal vir My 
soos Ariël wees. En Ek sal ‘n kring teen jou laer op-
slaan en jou met wagposte beleër en skanse teen 
jou oprig.”

Ek het ook in die droom gesien dat hierdie wat nou 
plotjies koop en standplase koop gaan alles verloor. 
(Maar eEngele sal ons (die regverdiges) uitlei na ple-
kke toe wat vir ons voorberei is). Mense kan nie nou 
geld maak en plekke voorberei en plotjies koop nie. 
Dis ‘n klug. Hulle gaan mekaar naderhand daar met 
klippe doodgooi en dis juis waar hulle gaan toeslaan, 
want hierdie plotbewoners gaan bietjie kos byme-
kaarmaak.

Vandat die voortdurende offer afgeskaf word en 
hulle (die blankes) aan die ontsettende gruwel 
(swartes) oorgegee word, sal eenduisend tweehon-
derd en negentig dae verloop. So, wanneer dit be-
gin, sal ons vir drie jaar en sewe maande onder die 
haglikste toestande lewe.

Daar sal ongekende armoede, werkloosheid en el-
lende wees. Vreemde siektes en peste sal buite be-

Klaag 5:11: “Hulle het vroue in Sion onteer, jonkv-
roue in die stede van Juda.”

Oor diegene wat dood was, was ons bly dat hulle 
liewer dood is.

Klaag. 4:9: “Die wat deur die swaard verslaan is, is 
gelukkiger as die wat deur die honger verslaan is...”

Ek het ook in die droom gesien hoedat ander nasies 
ons toegesnou en gesê het dis ons eie skuld dat ons 
in hierdie ding verval het. Maar dit is eintlik so om-
dat ons nie meer God se wette gehoorsaam het nie.

Klaag 3:45: “U het ons ‘n uitvaagsel en ‘n wegwerp-
sel onder die volke gemaak.”

Ek het in die droom gesien dat moorde en diefstalle 
nie aangemeld mag word nie. Die polisieman jaag 
jou weg van die polisiestasie af. Jy mag dit nie aan-
meld nie. Hy jaag jou soos ‘n hond daar weg.

Jes 1:21: “Ag, hoe het die getroue vesting ‘n hoer 
geword! Dit was vol reg, geregtigheid het daarin ver-
nag – en nou moordenaars!”

Wanneer daar gepraat word van hoerery word 
verwys na die blanke nasies wat met ander nasies 
vermeng en verbonde aangaan. Ek het geweldige 
verbastering gesien, verskriklik, en hulle het gevat 
onder die wit vroue net wie hulle wou hê en dit is 
bevestig in Jer. 31:27: “Kyk, daar kom dae, spreek die 
HERE, dat Ek die huis van Israel en die huis van Juda 
sal besaai met saad van mense en van diere.”

Die Bybel tel hom as ‘n dier omdat hy sê Nebukad-
nésar het onder die diere gaan woon waar hulle vir 
hom huisvesting en groente gegee het; ‘n bobbejaan 
sal nie vir jou groente gee nie, hy sal weghardloop. 
Hy sal ook nie vir jou huisvesting gee nie.

Maar ‘n geweldige verbastering sal plaasvind. Die 
opkomende geslag sal dink dis al wat hulle sal red as 
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skuiling soek.”

Noag was gewaarsku, Lot was gewaarsku. Maak 
vir u ‘n pakkie vlugklere gereed. Dit kan nie kwaad 
doen nie. Sit maar daar in ‘n eenvoudige swart sak 
so twee van elk, want die Bybel sê dit kom baie skie-
lik. Die engel sal verskyn en sê: .,Kom!” Dan sal Hy 
ons wegneem na plekke toe waar engele ons in be-
waring gaan hou, en die vyand sal dit nie waag om 
daar naby te kom nie. (Is hierdie dalk Siener se ‘groot 
wonderwerk’ waarvan hy gepraat het?) Net een en-
gel het in ‘n nag 185 000 verslaan.

Wanneer die engel sê: Kom! moet u gereed wees. 
Los maar die duur, blink goed uit. Ons gaan berge toe 
en daar gaan ons in eenvoud bly. Daar gaan ons net 
‘n rukkie vertoef, want van daar af kom ons terug na 
die oorwinning. Ons sal net hoor van die dinge wat 
aangaan oor die hele land. Of die engele ons gaan 
inlig weet ek nie. Maar  Hy sal vir ons skuiling bied: 
Ps. 34:23: “Die HERE verlos die siel van sy knegte; 
en almal wat by hom skuil, sal nie boet nie...” (Hier 
eindig die droomgesig).

IS DONALD TRUMP NOG AAN 
BEWIND?
Die prentjie in die wêreld was so mooi en goed en dit 
het gelyk asof dinge nou op koers is. Trump het op 2 
April 2018 aangekondig dat hy die Amerikaanse tro-
epe uit Sirië gaan terugbring huis toe en bygevoeg: 
“Ek wil begin om ons nasie te herbou.” Mooi woorde, 
goeie voornemens. Dit werk toe nie so uit nie. Hy 
wou nuut begin met Poetin en die wêreld in ‘n beter 
rigting stuur. Hy wou met Kim van Noord-Korea on-
derhandel. Ja, hy wou nog soveel dinge doen!

Vandag, vyftien maande nadat hy ingesweer is, is 
3 miljoen werksgeleenthede in Amerika geskep en 
Amerikaanse vervaardigingsbedryf begin weer tek-

heer raak. Sterfgevalle aan vigs sal nog baie skielik 
baie meer raak. Plae van rotte, muise en luise sal die 
mense tref.

Van die swartes breek weg van die ANC en die PAC. 
Kerke maak toe en die watertoevoere word gesabo-
teer. Daar sal in verkiesings swak stempersentasies 
wees en na ‘n verkiesing is daar rook oor die hele 
land.

Daar sal ‘n staatsgreep wees, maar die weermag 
sal oorwin. Alle strome word in een dam ingekeer, 
maar niemand sien die barste in die wal nie. Wap-
ens word beperk onder die blankes. Kragsentrales, 
telefoonsentrales en brandstofopslagprekke word 
gesaboteer.

Daar sal wanorde heers oor die hele blanke Weste. 
Baie leiers (links en regs) onder die blankes sal ver-
moor word. Die posdiens word feitlik lamgelê. Paaie 
is onbegaanbaar. Maar die regses sal verenig om die 
Bybel.

En tog het ek in die droom gesien dat daar ontv-
lugting is vir die ware, bekeerde volksgenoot.

Luk. 21:34-36: “Maar pas op vir julleself dat julle 
harte nie miskien beswaar word deur swelgery en 
dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag 
julle nie skielik oorval nie. Want soos ‘n strik sal hy 
kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak 
dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag 
word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug om 
voor die Seun van die Mens te staan.”

Swelgery: wellus, te veel eet, plesier, sal die 
standaarde verlaag.

Sorge van die Lewe: hulle is net besigheidsbehep. 
(Jaag geld na).

Sef. 3:12: “En ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellen-
dige en geringe volk wat by die Naam van die HERE 
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ens van lewe toon. Trump se ekonomie voeg 300 000 
werksgeleenthede elke maand by die ekonomie.

Maar dis nie wat die globaliste wil hê nie. Hulle wil 
hê Amerika moet hom onder Trump te pletter val. 
Hy het waarlik begin doen wat hy belowe het en tog 
verpes hulle dit!

Hy het die weermag aangesê om 2 000 grondtroepe 
huis toe bring en bevel gegee dat van hulle na die 
Meksikogrens gestuur word om seker te maak die 
spul leeglêers daar kom nie oor die grens nie.

Maar skaars ‘n dag na sy aankondiging op 5 April 
dat soldate na die grens toe moet gaan, kom hy uit 
‘n vergadering met sy militêre adviseurs en kondig 
aan dat die troepe nie meer uit Sirië geneem gaan 
word nie en ‘n paar dae later vind die vermeende 
chemiese aanval deur Assad op sy eie mense plaas.

Trump vertrou nie sy teenstanders en demokrate 
nie – hy verwys na hulle as ‘deep state’-elemente. 
Hy steun op die marines en juis daarom kom hulle 
onder die vuur. ‘n Paar van hulle helikopters is al 
afgeskiet en daar was ook ‘n onverklaarbare groot 
vliegongeluk waarin 257 mense dood is.

Kathy Rubio

Daar word beweer dat Asad op 7 April glo sy eie 
mense met chemiese wapens gepeper het. En dit 
was slegs ‘n dag nadat Trump se bevel dat die troepe 
huis toe moes gaan, teruggetrek is. Sedertdien wil 
dit amper voorkom of die Withuis onder beleg is, 
want vreemde, geheimsinnige dinge is besig om 
daar af te speel.

Die bekende kommentator, Kathy Rubio, het in ‘n ra-
dioprogram gesê twee persone wat Trump gereeld 
van raad bedien en die kernpunte vir hom saamge-
vat het, is sonder enige verduideliking toegang tot 
die President se kantoor geweier. Hoewel sy nie die 
term ‘staatsgreep’ gebruik het nie, het sy openlik 
verklaar dat “ ... Trump nie meer ten volle in beheer 
van sy buitelandse beleid is nie.”

Kathy Rubio is iemand uit die binnekringe van die 
Withuis. Sy het ook bygevoeg dat sy die inligting be-
kom het dat ten minste een lid van die Trump-gesin 
as gyselaar gehou word en dat dit waarskynlik Ivanka 
is. Sy is met Jared Kushner getrou, ‘n gevaarlike, gift-
ige Jood. Hy is, volgens Rubio, die brein agter hierdie 
beleg-operasie. Dit bring dadelik ook vir George So-
ros in die prentjie, want hy en Kushner is boesem-
vriende.

Wat is die gevolge van hierdie ‘gesins’-probleme? 

Tydens die VN se Veiligheidsraadvergadering in New 
York het die VN Ambassadeur van Frankryk in die 
openbaar verklaar: “Ons het die punt bereik waar 
ons nie meer kan terugdraai nie ... en sal móét op-
tree.” Terugdraai waarvan?

Die VN Sekretaris-Generaal het gewaarsku: “:Die 
hele wêreld word bedreig”. Deur wat?

Sjina se Ambassadeur het gesê: “Ons is by die kruis-
pad van oorlog en vrede op die oomblik”. Oorlog?

Rusland het gewaarsku: “Ons sal ons troepe moet 
beskerm teen ‘n aanval.” Deur wie?

Jaargang 22 (Mei 2018)Die VAANDELDRAER
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Die Russiese Ambassadeur in Beiroet het gesê: “As 
daar ‘n aanval is deur die Amerikaners ... sal die mis-
siele afgeskiet word en selfs hulle lanseerterreine sal 
geteiken word.”

Die enigste gemene deler hier is ‘n Derde Wêrel-
doorlog. Dis waarvan al hierdie mense nou praat, en 
Trump is reg in die middel daarvan. Onthou julle wat 
Siener oor die touleiers van Amerika gesê het? Daar 
sal ‘n swarte wees (Obama). Hy sal deur ‘n blanke 
touleiertjie oorgeneem word (Trump). Dan sal hy 
(Trump) die osse in een rigting wil laat loop, maar 
hulle wil nie en maal in die rondte, dan swaai hulle 
om en trap op hom. Kyk mooi wat gaan gebeur.

Trump het almal wat mag het weerskante van die At-
lantiese Oseaan kwaad gemaak. Hy het ‘n materiële 
bedreiging geword vir magtige lede van die “Deep 
State/Skadu Regering” wat hulleself ontmasker het 
as kriminele om die verlies aan mag te voorkom. 
Dus, hulle is kwaad, regtig kwaad vir Trump en vol-
gens hulle moet die Amerikaanse President so gou 
moontlik geneutraliseer word.

Dinge het aanvanklik goed verloop vir Trump, Jinping 
en Poetin vir ‘n wyer raamwerk vir vrede van Noord-
Korea tot die Midde-Ooste. Dit is egter nie wat die 
gevestigde magte in DC, New York, London, Riyadh 
en Beirut wil hê nie. Die proses om Sirië te vernietig, 
sal nie van die ontspoor word nie. Dit kom nog uit 
die tyd toe Assad se pa uitgeforseer is.

Dis opvallend dat die laaste tweets wat Trump uit-
gestuur het, nie deur hom self geskryf is nie. Dis nie 
sy styl nie, die woordkeuse was heeltemal verkeerd. 
Hierdie valse tweets sal egter gebruik word as “be-
wys” wanneer hulle Trump uit sy amp gaan onthef. 
Hulle sal dit moet doen na sy openbare aankondig-
ing van inmenging in Sirië en sy voorneme om die 
troepe terug te bring huis toe. Na die vals chemiese 
aanval, sal Trump daarvan beskuldig word dat hy 
oorhaastig opgetree het. Hy is die ‘opperbevelheb-
ber’. Sy militêre hanteerders sal in ‘n oogwink teen 

hom draai en dit alles sal deel wees van hulle ‘bew-
yse van kranksinnigheid’.

Met die aankondiging van die gebeure in Sirië, het 
Trump verslae gelyk. Hy was nie homself nie. Die 
realiteit is dat hy nie self hierdie besluite geneem 
het nie. Dit word vir hom gemaak en, soos elke an-
der President, is hy vasgevang in ‘n situasie waar hy 
dit aan die wêreld moet verkoop. As hy weerstand 
bied, sterf sy gesin. Sy besigheid sal vernietig word. 
Of hy kan saamspeel en doen soos hulle beveel, om 
na vier jaar die Withuis in skande te verlaat.

En hy sal van alles beskuldig word.

Algaande word hy toegelaat om soos alle ander 
presidente aan die rand van sy huishoudelike be-
leid rond te speel, maar die elite se buitelandse be-
leidstrein sal nie ontspoor word nie. Dit is wat die 
Empire van die Jode en die geldmag voed. Dit is die 
spel wat gespeel word.

Dis duidelik dat die geldmag ‘n wurggreep op Trump 
het, asook die Amerikaanse regering. Wat nou daar 
gebeur en wat die res van die wêreld betref, moet 
gesien word teen die agtergrond van die Jode en 
hulle gierigheid. Donald Trump het net ‘n pion ge-
word. Vir ‘n tyd het hy mense se hoop laat opvlam 
omdat hy weggedraai het van die breë pad, maar 
met die tyd sal ons sien hoe hulle sy geloofwaardig-
heid gaan vernietig ... en hulle was nog altyd goed 
daarmee.

Wat vir die Amerikaners hoop was, gaan verval in 
wanhoop. Hulle het vir ‘n kort tydjie gevoel en gesien 
wat hulle kan wees, maar, soos altyd in die verlede, 
gaan dit weer van hulle weggeneem word.
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DERDE WÊRELDOORLOG NOU 
BAIE MOONTLIK
Met die Jode weer aan die gang agter die skerms van 
die VSA se regering en Trump nou afgegradeer tot 
amper geen mag meer nie, kan die Jode nou voort-
gaan met hulle oorlogstokery. 

Die VSA, Brittanje en Frankryk het ‘n magtige vloot 
van missiellanseerders, duikbote en vliegdekskepe 
gestuur om Sirië aan te val, ten spyte van Russiese 
waarskuwings. Dié reaksie is gebaseer op ‘n deur-
sigtige en blatante leuen, ‘n roekelose optrede wat 
meer onverantwoordelik en gevaarlik is as enigiets 
wat die gedemoniseerde Nazi’s in Duitsland ooit ge-
doen het.

En niemand maak beswaar teen hierdie bose vloot 
nie. Dit lyk asof almal tevrede is met die vooruitsig 
aan die einde van die wêreld. Die Jode druk is besig 
om die ganse wêreld in daardie arena te versamel. 
Hier is ‘n paar moontlikhede van wat kan gebeur:

Die Russe glo dat feite en bewyse nog in die Weste 
van belang is en dat regdenkendheid nog geld en 
hulle aanvaar die aanvalle, maar doen niks meer nie. 
Dit is egter ‘n gevaarlike situasie, want Rusland sal 
uiteindelik in ‘n hoek gedruk word en sal dan verplig 
wees om te reageer en dit sal die beplande kernoor-
log ontketen.

Die geleentheid om die groot skepe van die VSA weg 
te lei van die konflikterrein, kan nie meer gedoen 
word nie. Die skepe is nou reeds almal daar en Rus-
land kan net sit en wag om te kyk wat gebeur.

Harry Truman vliegdekskip op pad na Sirië
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Senior Duitse politici kan ook vir Merkel inlig dat Brit-
tanje en Frankryk die VSA se aanval op Sirië steun, en 
dit kan tot gevolg hê dat NAVO in ‘n oorlog met Rus-
land betrokke raak. Duitsland het een verwoestende 
ondervinding met die Russiese Weermag gehad en 
het nie nog een nodig nie. Die Duitse politici kan 
Merkel egter druk om Duitsland uit NAVO te verwy-
der. Die gevolglike konsternasie/verwarring sal baie 
moontlik die VSA aanval op Sirië en Rusland keer.

Die VSA se gesamentlike stafhoof kan baie maklik 
en eerlik tot die gevolgtrekking kom dat indien daar 
reaksie van Rusland kom naq ‘n aanval op Sirië, sy 
totale vloot in die slag kan bly, die vliegdekskip in-
gesluit. Dit sal ‘n vernederende neerlaag vir die VSA 
weermag wees en die stafhoof kan, in die lig van 
hierdie moontlikheid, dalk aanbeveel dat daar nie 
aangeval moet word nie.

Maar selfs al kom van die leiers tot hulle sinne, is 
daar steeds die gevaarlike situasie dat sommige 
elemente in die regerings van die VSA en Brittan-
je in staat daartoe was om twee gebeurlikhede te 
orkestreer: die vermeende Skripal-vergiftiging en 
die vermeende Assad chemiese aanval. Hulle kon 
ook hierdie gebeurlikhede gebruik om onbevestigde 
beskuldigings teen Rusland en Sirië te beïnvloed as 
regverdiging vir ‘n onwettige militêre aanval op ‘n 
soewereine land. Dat sulke verregaande orkestrasies 
moontlik is, bewys dat daar geen demokrasie of be-
heer meer in die regerings van die VSA of Brittanje 
is nie.

OORSPRONG VAN DIE STER VAN 
DAWID
Die Bybel praat van die ster, maar Dawid het nooit 
daardie ster gehad nie.

Die ster word vir die eerste keer in Amos in die Ou 
Testament genoem. Amos 5:26-27 –  Het julle aan 
My slagoffers en spysoffers gebring veertig jaar lank 
in die woestyn, o huis van Israel, en ook gedra Sak-
kut, julle koning, en Kewan, julle beelde, julle ster-
god wat julle vir julle gemaak het? 

 Israel het gehoereer agter die ou gode van Egipte en 
Babilon. Amos sê een van die gode wat hulle aanbid 
het, was Molog, die groot god van vuur. Sy teken was 
die sespuntige ster. Amos 5:26: But ye have borne 
the tabernacle of your Moloch and Chiun your im-
ages, the star of your god, which ye made to your-
selves.

Amos sê verder Israel het selfs hul kinders aan hom 
geoffer deur hulle in die vuur te gooi om dood te 
brand.

In Handelinge 6 en 7 het Safanus dieselfde gesê oor 
die Israeliete. Hy noem die ster van die afgod Rem-
fan. 

Die Israeliete word gewaarsku dat hulle weggevoer 
sou word na Babilon as hulle sou voortgaan met 
hulle afgodery. Stefanus sê dat God hulle uit Egipte 
gered het en wat doen hulle? Hulle het teruggegaan 
na die aanbidding van die ster.

Alhoewel die Belfour Declaration in 1917 aan Roth-
schild gegee is, sou die plan vir die Joodse staat nie 
uitgevoer word voor 1947 nie. Toe eers is die plan 
geïplementeer. Dit sou die gruwels en verskrikking 
van die tweede Wêreldoorlog kos om die openbare 
mening agter die gedagte van ‘n Joodse Staat in Pal-
estina te kry. Die storie van ‘n sogenaamde Holo-
caust was na-oorlogse propaganda om simpatie vir 
die Jode wek by die Weste. Hulle sou geld nodig hê 
om hulle land te ontwikkel en Duitsland, wat die 
mees vooruitstrewende land in die Weste was, sou 
daarvoor moes betaal.
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In 1947 het die VN gesê daar sal twee state wees, 
‘n Joodse een en ‘n Palestynse een. In Mei 1948 is 
die nuwe Joodse Staat met ‘n bloedbad ingestel en 
sedert daardie tyd was daar nog geen enkele maand 
van vrede in daardie gebied nie..

Bengurion was toe die hoof van die nuwe Joodse 
staat. Vir die eerste keer sedert die vernietiging van 
Jerusalem in 70 n.C. het die ‘Jode’ nou weer ‘n nasie 
van hulle eie gehad en die Duitse volk om hulle te 
onderhpu.

Christene is mislei om te glo dat dit God was wat die 
Jode bymekaargebring het in Palestina, maar was 
dit werklik die Wil van God of was dit Satan wat die 
VN daarvoor gebruik het?

Daar word verkondig dat toe die Israeliete in Kanaän 
begin het om ander gode te aanbid, het God hulle 
uit daardie land verwyder en 70 jaar lank na Babilon 
verban. Daarna is hulle teruggebring, maar toe hulle 
die Messias verwerp, is hulle weer verdryf uit die 
Beloofde land. En in 1947 het hulle skielik almal die 
Messias aanvaar en toe is hulle weer teruggebring 
na die Beloofde Land.

Is dit wat hier gebeur het?

Ongelukkig nie. Het hulle in ons Messias geglo? Was 
daar ‘n herlewing in Palestina en Israel? Het hulle 
Christus aanvaar? Nee. Dit was dus nie God wat 
hulle teruggebring het nie. Hy het gesê dat Hy die 
Israeliete sou verstrooi as hulle nie by sy Woord bly 
nie en Hy het dit gedoen. Hy het gesê Hy sal hulle 
terugbring as hulle hul tot Hom bekeer en hulle het 
hulle nog nie bekeer nie. Wie is dan vandag in Pales-
tina en wie het die Jode daarheen gebring? Dit was 
die gees van die Antichris – die VN.

As die groot simbool op hulle vlag het die Jode die 
ster geplaas. Dis die ster van die afgod, Molog, die 
vuurgod. Sy naam is ook Belhar, wat in werklikheid 
ook Satan is. Hulle verkondig dus aan die wêreld wie 

hulle god is, en die wêreld is doodgelukkig daarmee. 

Aanbid die Jode in werklikheid Satan? ‘n Hooggepla-
asde Jood, Jacob Rosenthall, die hoofwetgewer het 
erken dat hulle god Lucifer is. “Die meeste Jode wil 
dit nie graag erken nie, maar ons god is Lucifer ... en 
ons is sy uitverkore volk. Lucifer is beslis vandag nog 
in lewende lywe.”

As jy die Joodse Kabala bestudeer wat uit 5 boeke 
bestaan en waarvan Zohar die hoof een is, dan vind 
jy dat hulle in werklikheid meer as een god aanbid. 
Hulle aanbid nie net die God van die Ou Testament 
nie, maar hulle het wat hulle noem The Tree of Life 
wat verskeie gode verteenwoordig. ‘n Bekende Rab-
bi het gesê daar is twee belangrike gode – die een 
is van bo en die ander een van onder. Hulle is albei 
aspekte van die god Leviathan wat beide vroulike en 
manlike eienskappe het.

Job praat van Leviathan as die Groot Slang. Dis Sa-
tan, die Slang van Genesis.

Die Oroboris of Slang word voorgestel in ‘n sirkel en 
hy gryp sy eie stert. Dis soos ‘n ewigdurende wese 
wat geen begin of einde het nie. Hierdie slang kom 
in verskeie afbeeldings van die Jode se gode voor. 
Ernstige studente van die Kabala, mense wat daarin 
glo, dra ‘n rooi armbandjie, soos die aktrise Demi 
Moore, Madonna en Bill Clinton.

Die Joodese ster het ses punte, ses driehoeke en ses 
sykante – 666. 
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Die ster van Dawid word nêrens in die Bybel geno-
em nie en niemand weet waar dit vandaan gekom 
het nie. Dis die sespuntige ster op die vlag van die 
Jode. Maar Stéfanus vóórdat hy gestenig is die Jode 
daarvan beskuldig dat hulle die vaandel sal dra van 
die ster van Remfan.

Hand. 7:43: Ja, julle het die tent van Molog opge-
neem en die ster van julle god Remfan, die beelde 
wat julle gemaak het om hulle te aanbid. En Ek sal 
julle anderkant Babilon wegvoer.

Volgens die Easton’s Bible Dictionary is die naam 
Remfan (Refan) deur Lukas in Handelinge gebruik. 
Hierdie name verteenwoordig die ster-god, Saturnus 
of Molog.

Oorspronklik kom dit uit Egipte en was ‘n magiese 
teken in die tyd van Moses en die tog deur die 
woestyn. Die ster van Remfan verteenwoordig die 
piramide. Dit bestaan uit twee driehoeke oormekaar 
met die een punt boontoe en die ander een onder-
toe – goed en kwaad, hemel en hel. Die Moslems 
gebruik ook hierdie teken, maar hulle het die naam 
Remfan verander na Ramadan.

In die okkulte aanbid hulle die sespunt ster en 
noem dit die heksagram. Hekse herken dit. Hulle ge-
bruik dit vir toordery, besweringe en vervloekinge. 
Dit word gebruik in swart toorkuns en kom uit die 
Joodse Kabala, dus Joodse toorkuns. Dit is die sim-
bool van donker oproeping. Dit sal nooit wees en 
was nooit die ster van Dawid nie. Ons kry dit nêrens 
in die Bybel nie.

Salomo se 700 vroue en 300 bywywe het heksery 
saam met hulle gebring. 1Konings 11:5 – En Salomo 
het agter Astárte, die godin van die Sidoniërs, en 
agter Milkom, die verfoeisel van die Ammoniete, 
aan geloop. 

1 Koning 11:7 –  Toe het Salomo ‘n hoogte gebou op 
die berg wat oostelik van Jerusalem lê, vir Kamos, 

die verfoeisel van die Moabiete, en vir Molog, die 
verfoeisel van die kinders van Ammon.

Amo 5:26 – en ook gedra Sakkut, julle koning, en 
Kewan, julle beelde, julle stergod wat julle vir julle 
gemaak het? 

Hierdie ster is ‘n Joodse simbool en nie die ster van 
Dawid nie. Dit is die seël van Salomo en dit kom uit 
die Kabala, die Jode se toorkuns.

AFRIKAANS IN DIE SPERVUUR – 
KAN LEI TOT BURGEROORLOG
Tydens ‘n laaste ontmoeting op 15 Augustus by 
Oppenheimer se huis, is ‘n kodeboodskap van MI6 
voorgelees waarin Vorster aangesê is om te sorg dat 
die moord op 6 September 1966 moet plaasvind. Die 
Vrymesselaar Quinton Whyte, het verduidelik dat 
die ‘magiese vibrasies’ van die syfers 6/9/66 (9 is 
‘n omgekeerde 6) so sterk is dat die afloop van die 
‘projek’ nie net suksesvol sou wees nie, maar ook sal 
verseker dat hulle in hul einddoel (die oorgawe aan 
‘n meerderheid swart regering in Suid-Afrika) sou 
slaag. Ons almal weet vandag dit het presies ook net 
so gebeur. Wat baie min van ons egter nié geweet 
het nie, is dat dit die NWO-beplanners se eerste be-
langrike tree in Suid-Afrika was vir sy beoogde een-
wêreldregering. Die NP se apartheidsbeleid was tot 
in daardie stadium sy grootste struikelblok.

En presies tien jaar later word die volgende stap ge-
neem met die aanstigting van die Soweto-opstand 
op 16 Junie 1976 vanuit die buiteland met koverte 
(geheime) CIA en MI6 fondse, teen die gebruik van 
Afrikaans op swart skole. Dit het begin toe duisende 
swart skoolkinders van hul skole in Soweto na Or-
lando-stadion gestap het in protes teen onderrig in 
Afrikaans.
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Maar dit was bloot net ’n katalisator vir die ware 
rede agter daardie noodlotsdag: apartheid en blanke 
haat? Dat daar wel ‘n ander, meer sinistere rede 
was, blyk daaruit dat Engels die onderwystaal was 
in ses van die sewe skole wie se leerlinge vroeg die 
oggend van 16 Junie aan die optog deelgeneem het. 
In die sewende skool is Afrikaans net vir geskiedenis 
gebruik

En ons lees in Beeld: “AfriForum maak sy stem dik 
deur Afrikaanssprekende studente by Tuks opdrag te 
gee om ferm te staan vir Afrikaans”.

(Dis opvallend dat nóg AfriForum, nóg Solidariteit 
al ooit ‘n oproep op studente of enige ander groep 
wittes gemaak het om “op te staan vir hulle blanke 
vel en om nie te verbaster nie. Is dit dalk omdat hulle 
dan hul swart broers aanstoot sal gee? Hoekom op-
staan vir Afrikaans? Hoekom nie vir die behoud van 
die blanke volk nie, want solank daar ‘n volk is, sal 
Afrikaans homself bly handhaaf!)

In reaksie op AfriForum se oproep, het lede van die 
EFF, Sasco, Progressive Youth Alliance, PAC-studen-
tebeweging en UPRising met die studente slaags ger-
aak. Krete soos “Afrikaans must Fall!” en “Afrikaans 
sal bly! Gaan huis toe!” is oor en weer geskreeu 
voordat die spreekwoordelike damwal gebreek het.

Raymond Makhubedu, wat deel was van die pro-
tesoptoge in 1976, sê die volgende: “In 1976 was dit 
dieselfde ding, behalwe ons het teen die Afrikaner 
gemarsjeer. Hierdie struggle is dieselfde. En dit kan 
die ANC laat val.”

Dié klein oorblyfseltjie wittes wat nog nie voor swart 
voete in die stof verstik het nie, of nog nie ‘n skottel 
en handdoek gegryp het om die brandsiek af te sk-
rop nie, het begin besef wat nou op hulle wag — die 
burgeroorlog wat Siener van Rensburg oor gewaar-
sku het: Tussen ons borrel die potte (burgeroorlog)… 
Donkerbruin perde hardloop weg (liberaliste slaan 

op die vlug). Die wit vlag hier raak van die westekant 
af aan die brand (daar is geen vrede nie).

‘n Dosent in filosofie en praktiese en sistematiese 
teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), 
Terblanche Delport, sê die enigste keuse wat wit 
Suid-Afrikaners het, is om op hul dood te wag en as 
dit te lank vat, moet hulle soos die samoerai se hara-
kiri op hul eie swaard val, want hulle hoort nie hier 
nie.

Die Hipkraat Terblanche Delport

Ons vra aan hierdie meewarige, patetiese en misra-
bele vent: Hoekom het jy dit dan nog nie self gedoen 
nie? Waarom stel jy nie vir ons ‘n voorbeeld nie? 
Hoekom self nog nie jou swaard geslyp en daarin 
neergeplons nie? Ons sal jou sê: Gaan kyk in die 
spieël en jy sal die ewebeeld sien van ‘n vreesagtige 
papbroek-lideralis, ‘n opdrifsel, ‘n groot bek lamsak 
sonder binnegoed!

Meer as 100 jaar gelede profeteer Siener van Rens-
burg soos volg oor die geweld, daar is stakings en 
optogte in die land, an hierdie massa-optrede vorm 
dan ook deel van die georganiseerde manier waarop 
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die kommuniste die land totaal onregeerbaar wil 
maak, sodat hulle volle beheer kan oorneem. Dit 
sal geleidelik al hoe erger word en al hoe ernstiger 
afmetings vir die ekonomie aanneem. Ook die stak-
ings sal later meer gereeld voorkom totdat dit nie 
meer gekeer kan word nie. Die een salarisverhoging 
na die ander sal geëis word totdat besighede dit nie 
meer kan bekostig nie, en gedwing word om te sluit.

Hy sê ook presies vir ons in watter tyd dit gaan ge-
beur: 10 Januarie 1915 — Die rooi hemp (kommu-
nis) se mou raak aan die brand (die draer van die 
rooi hemp en sy gevolg kry groot teenspoed) … Die 
draad (polisie van die dag) gaan uit die pad (hulle 
staan eenkant en doen niks om die situasie te 
probeer ontlont nie). Die Grootrivier droog op van 
die weste kant af (presies wat nou gebeur!) en ek 
gaan met my perd deur die rivier (net soos wat Israel 
destyd deur die Jordaan gegaan het), want die pad 
is oop van die westekant af (hy het male sonder tal 
gesê ons hulp kom vanuit die weste). Daar trek (vlug) 
mense met ’n wit seilwa (wit seil — hulle word besk-
erm) in die groen gras in. (Die ‘groen gras’ wys dit 
het weer gereën.) Die waens met die wit seile vlug 
langs ’n groot rant met bosse (hulle word deur die 
bosse beskut).

Wanneer Siener verwys na die beskerming wat 
die wit seiltjie bied, het dit net betrekking gehad op 
sy eie volksgenote en nie die swartes of wit meelop-
ers en verraaiers nie.

Nou kan ons seker ‘n paar vrae vra:

 ● Is dit toeval dat die protesaksies tans hoofsaaklik 
gedryf word deur die EFF met hulle rooi hemde? 
En…

 ● Is dit dalk ook toeval dat die Oranjerivier juis 
vanjaar besig is om op te droog? Of is dit so 
voorbeskik?

Uit ondervinding weet ons al niks gebeur toevallig 
nie!

Siener sê duidelik vir ons wié die optogte finansier: 
“In Engeland word alles in die geheim vooraf gereël 
tussen daardie regering en die leiers hier, om op ’n 
gegewe tyd en moment, hulle troepe hierheen te 
stuur om hulle hier te help teen ons. Hulle sit lank 
voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen 
die Boer en sy regering. Hier kom ’n revolusie en 
baie van ons sal deur hulle dood gemaak word.”

Dis ook die baie interessant en noemenswaardig dat 
dit juis ‘studente in Londen’ is wat dadelik hulle ste-
un toegesê het aan die plaaslike swart studente toe 
hulle met die protesoptogte begin het.

Siener waarsku ook dat daar in hierdie tyd baie 
Boere sal wees met Boerebaarde, maar met Engelse 
harte. Tog sien hy ook daar is baie Engelse met Bo-
ereharte. Die sybokke.

Duidelik is iets onder ons neuse aan die gang, wat 
van sy ontstaan af sleg ruik. En soos gesê, gaan dit 
ooglopend nie oor standbeelde, klasgeld,  Zuma, Af-
rikaans of rassisme nie. Iemand wil anargie hê. En 
hulle is besig om dit baie goed reg te kry. Die pro-
tesoptogte gaan spoedig al hoe meer momentum 
kry totdat die pot se deksel spat. En waar staan ons 
dan?

Die studenteraadsvoorsitter van die Noordwes-Uni-
versiteit se Mafikeng-kampus, Benz Mabengwane, 
wat geskors is omdat hy ‘n hofinterdik teen protesop-
trede verontagsaam en ook ’n student aangerand 
het, het gesê hy bring oorlog na die Potchefstroom 
Universiteit, beginnende met ‘n groot massa-optog.

Volgens die skrywer van The South African Guide to 
the Global Conspiracy, Mel Ve, is ‘n burgeroorlog in 
SA reeds onafwendbaar. Hy beweer ook hy beskik 
oor inligting dat dit georkestreer word deur interna-
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sionale intelligensie agente en provokateurs met die 
CIA en MI6 as die hoofspelers.

Hy sê verder dat die langverwagte burgeroorlog wat 
die vrymesselaars al dedakes lank vir Suid-Afrika na 
streef en beplan, nou uiteindelik aan die gang gekom 
het. Niks sal dit meer kan keer nie, want die swartes 
is oor jare hiervoor opgesweep en voorberei. Hulle 
het nou die punt bereik waar die ‘vloek van ras-
sisme’ (die blanke) finaal uit hulle midde verwyder 
moet word.

Uitreksel uit Boodskapper van god: Projekte wat nog 
in die pyplyn is en waaraan uitvoering gegee moet 
word, is ’n bloedige konflik in Natal tussen die ANC 
en die Zoeloes; landswye kragonderbrekings; ’n re-
usestaking wat die land en vervoerbedryf sal lamlê, 
en ’n tweede Chris Hani-scenario waarin ’n hoëpro-
fiel ANC-leier (Mandela/Mbeki?) gewelddadig sal 
sterf.

Ooreenkomstig hierdie geheime plan van die Afri-
kanerbond, kan ons die volgende gebeure te wagte 
wees: Sodra alle strukture in die land vernietig is, sal 
’n sterk VN taakmag in samewerking met die Ameri-
kaanse troepe wat in Botswana saamgetrek is, die 
orde kom herstel, en daarna beheer van die land in 
die hande van die Afrikanerbond plaas.

Die waarheid maak n mens vry, maar dit moet 
bekend gemaak word sodat n mens die werke van 
die bose kan blootlê. Die wete dat ons volk se saak 
reg is voor God, en ons geen klad op ons naam het 
nie, behalwe valse beskuldigings en leuens, maak 
dat ons ten spyte van die swaarkry ons koppe optel 
en weet dat ons ‘n regverdige saak voor God het. 
Al neem hulle ons lewens dalk, ons siele sal by God 
wees. As dit Sy wil is, sal Hy ook elkeen wat Hom 
aanroep genadig wees, en dra deur die tyd van groot 
beproewing wat op hande lê. (Willie Botha).

16-JARIGE SE OPSTEL OOR SA SE 
TOEKOMS

Armand van Rensburg het op 16 Februarie 1981 ‘n 
opstel in geskryf oor Wat hou die toekoms vir SA 
in?. Armand is ‘n dag na sy sestiende verjaarsdag (in 
1981) aan bloedkanker oorlede. Hier is sy verstom-
mende opstel:

“Soos ek vandag die toekoms van Suid-Afrika sien, is 
dit ‘n donker toekoms.

“Die hoofprobleem van Suider-Afrika is terrorisme en 
daarmee gepaardgaande Kommunistiese invloede, 
onstabiele swart regering, toenemende bevolking-
sontploffing en werkloosheid, lae voedselproduksie 
en ‘n kortsigtige blanke regering in Suid-Afrika.

“Terrorisme hou nie net ‘n gevaar in vir Suid-afrika 
nie, maar ook vir die lande van swart Afrika. Die re-
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grings van swart Afrika-lande steek steek meer geld 
in terroriste organisasies as wat hulle bestee aan die 
produksie van voedsel vir hulle eie mense.

“Die gevolge hiervan is hongersnood en dit lei dik-
wels tot die omverwerping van taamlik onstabiele 
regerings. Hulle opvolgers is die meeste van die tyd 
Russies gesteunde uitvaagsels.

“Omdat minder voedsel geproduseer word deur die 
swart state, moet die paradys van Afrika, Suid-Afrika, 
meer voedsel produseer op ‘n al kleiner wordende 
stuk landbougrond wat op sy beurt die gevolg is 
van die ontstaan van nasionale swart state aan die 
grense van Suid-Afrika. 

“Hierdie beleid van die blanke regering van Suid-
Afrika, naamlik die gee van onafhanklikheid aan 
swartes, hou verreikende gevolge vir Suid-Afrika 
en Suider-Afrika in. Dit is eenvoudig die mentaliteit 
van die swartes om alles te verwaarloos. Daarom sal 
die ryk landbougronde van KwaZulu en ander swart 
state in Suider-Afrika spoedig nutteloos wees weens 
roofbou en oorbenutting, opstand en rewolusie.

“Onlangs volg die Minister van Mannekragbenut-
ting ‘n beleid wat daarop gemik is om aan al sy swart 
maatjies werk te gee, hetsy hulle beter gekwalifi-
seerd is as die blanke al dan nie.

“Binne die volgende dekade sal die bruin en swart 
nerwe beheer van die land oorneem. Dan sal daar 
vir Suider-Afrika ‘n swart toekoms wag.”

Dis was ‘n profetiese vooruitskouing van presies wat 
daarna in ons land gebeur het. My vraag is, hoe is dit 
moontlik dat ‘n jong skoolseun hierdie dinge voor-
tydig al waargeneem het, maar dat ons ‘slim’ en ge-
leerde leiers wat kwansuis alles weet, glad nie die 
gevaartekens opgemerk het nie? Of is hulle opdrag 
ge gee om dit moedswillig te ignoreer? 

DIE HOLOCAUST HET NOOIT GE-
BEUR NIE
Amy Hewitt sê sy is van Joodse afkoms en dat haar 
grootouers in Duitsland was tydens die Holocaust. 
Dit is wat hulle haar al die jare wysgemaak en aan 
die media verkondig het. Maar na haar oupa se af-
sterwe het haar ouma die werklike storie aan haar 
vertel:

“Jou oupa was ‘n onwankelbare Nazi-hater; maar 
ons was nooit in Duitsland tydens die Tweede Wêrel-
doorlog nie. Ons was ‘n tyd lank in Brittanje en het 
toe na Australië verhuis.”

Amy het alles bekend gemaak wat haar ouma haar 
meegedeel het: Sy sê my oupa het ‘n groot haat ge-
koester vir elke nie-Jood, maar dat dat hy sy haat 
gefokus het op Nazi Duitsland nadat hy ‘n deeglik 
uitgewerkte storie versin het. Want dis hoe hy ge-
breinspoel is. Hy is geleer dat alle nie-Jode behan-
del moet word soos diere, want dis wat in die Torah 
staan – alle Goyim (nie-Jode) is geskape om ons, die 
Jode, te dien.

Amy sê wat haar egter die meeste geskok het, was 
dat haar oupa en ouma vir dekades lank geld van 
Duitsland ontvang het omdat haar oupa die Duitsers 
belieg het en hulle vertel het hy en haar ouma is 
oorlwendes van die Tweede Wêreldoorlog se wrede 
Holocaust.

Nadat sy self egter baie navorsinggedoen het en met 
my familie en die oumense van Joodse vriende ge-
praat het, het sy die skokkende ontdekking gemaak 
dat die een van hulle ‘n holocaust-oorlewende was 
nie. Almal het daarmme loop en spog dat hulle die 
Duitse regering lekker om die bos gelei het, net so-
dat hulle soos baie ander ook finansiële voordeel 
daaruit kon kry!
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Sy sluit haar verhaal dan af met hierdie woorde: “Die 
Holocauist is geweldig buite verhouding opgeblaas 
en die bewyse spuug in mense se gesig. Hoe kon ek 
al die jare so blind gewees het!”

BRITTANJE SE DAE IS GETEL – 
MOSLEMS NEEM OOR
Die kruipende Islamitisering van Londen is amper 
volledig. Honderde sharia-howe is reeds in werking 
dwarsoor die stad en moskees open waar daar eens 
en vir baie jare Christenkerke gestaan het. Talle van 
die ikoniese Christenkerke in Londen is ook reeds 
omskep in moskees.

Die joernalis, Melanie Phillips, het Londen herdoop 
na Londonistan. Hierdie nuwe stad word, hart-
seer genoeg, gebou op die murasies van die Britse 
Christendom. Maulana Syed Raza Rizvi, een van die 
predikers van Londonistan, het gesê: “Londen is van-
dag meer Islamities as baie Moslemlande saam.”

Die Gatestone Instituut het weer gerapporteer dat 
die bekende Hyatt United Church  deur die Egiptiese 
gemeenskap gekoop en omskep is in ‘n moskee. Die 
St. Peter’s Kerk is weer omskep in die Madina Mos-
kee; terwyl die Brick Lane Moskee gebou is  oor ‘n 
vroeëre Methodistekerk. Dis nie net geboue wat om-
skep word nie, maar Britte word by die honderde tot 
die Moslemgeloof bekeer. Die getal ‘bekeerlinge’ tot 
Islam het verdubbel en hulle aanvaar dikwels radi-
kale Islam soos dit die geval was met Khalid Masood, 
die terroris wat op Westminister toegeslaan het.

Die Britte is besig om hulleself te vernietig sonder 
hulp van buite. Die Daily Mail het foto’s gepubli-
seer van ‘n kerk en ‘n moskee slegs ‘n paar meter 
van mekaar in die hart van Londen.By die Kerk van 
San Giorgio wat ontwerp is om 1 230 aanbidders te 
akkommodeer, het slegs 12 mense opgedaag vir die 

mis. By die Kerk van Santa Maria was daar slegs 20.

‘n Kerk word omskep in ‘n moskee

Maar by die nabygeleë Brune Street Estate-moskee 
was daar ‘n ander probleem – dit was oorvol. Die 
klein vertrek kan slegs 100 mense huisves, maar op 
Vrydae moet die ‘gelowiges’ in die strate neerkniel 
om te bid. As mens die huidige neigings in aanmerk-
ing neem, is die Christendom besig om ‘n oorblyfsel, 
‘n reliek, te word terwyl Islam die godsdiens van die 
toekoms is.

In Birmingham, die tweede grootste stad in Brittan-
je, waar baie jihadis leef en vanwaar hulle aanvalle 
orkestreer, is dit ‘n Islam-minaret wat die lugruim 
domineer. 

Daar is selfs petisie dat Britse moskees moet toege-
laat word om hulle Islam-gelowiges drie maal per 
dag oor reuse luidsprekers te roep.

Daar word geskat dat die getal Moslems wat gebede 
bywoon in Londen ten minste 680 000 sal wees teen 
2020, terwyl die getal Christene wat dienste bywoon 
sal daal na 670 000.

Ceri Peach ‘n lektor van die Oxford Universiteit sê 
prontuit: “Die nuwe kulturele landskap van Britse 
stede het gekom. Die gelyksoortige, Christenland-
skap van die staat is besigom uit te sak en te verd-
wyn.”
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Terwyl byna die helfte van die Britse Moslems onder 
25 jaar oud is, is ‘n kwart van die Christene oor 65. 
Keith Porteous Wood, direkteur van die National 
Secular Society, het geen illusies nie: “In nog 20 jaar 
sal daar meer aktiewe Moslems hier wees as wat 
daar kerkgangers sal wees.” 

Sedert 2001 is 500 kerke van alle denominasies in 
Londen omskep in privaathuise. Kerkgangers neem 
met elke geslag af en hulle getal sal oor ‘n klompie 
jare drie maal laer wees as dié van die Moslems wat 
pligsgetrou en gereeld moskee toe gaan op Vrydae.

Demografies het Brittanje ‘n toenemende Islam-
aangesig gekry in 12 stede en dorpe. ‘n Ontleding 
van die mees algemene naam in Engeland was Mo-
hammed. Daar is ook ‘n groter moontlikheid dat ‘n 
kind vir ‘n Moslem-gesin gebore sal word as vir ‘n 
Britse gesin. In Bradford en Leicester is die helfte van 
die kinders Moslems. Dis nie vir die Moslems nodig 
om die meerderheid in Brittanje te word nie, hulle 
hoef net die meerderheid te wees in die belangrike 
stede. Die verandering is reeds besig om plaas te 
vind. “Londonistan”: is nie ‘n Moslem-meerderheid 
nagmerrie nie; dis ‘n kulturele, demografiese en 
godsdienstige verbastering waarin die Christendom 
afneem en Islam vermeerder.

Innies Bowen skryf in The Spectator dat slegs twee 
van die 1 700 moskees in Brittanje vandag die ge-
matigde interpretasie van Islam volg. In die VSA is 
die gematigdes 56%.

Amptelik is daar nou 100 sharia-howe in Londen. 
Die koms van hierdie paralelle geregtelike sisteem 
is moontlik gemaak danksy die Britse Arbitrëre Wet 
en die sisteem van Alternatiewe Dispuutbeslissing. 
Hierdie nuwe howe word gebaseer op die verwerp-
ing van die onaantasbaarheid van menseregte: die 
waardes van vryheid en gelykheid wat die basis is 
van die Britse Gemene Wet.

Britse persoonlikhede hou aan om deure oop te 
maak om sharia in te stel. Sir James Mynby, een van 
Brittanje se leidende regters, het gesê dat die Chris-
tendom nie langer die howe beïnvloed nie en dat dit 
multikultureel moet wees – wat beteken meer Islam 
georiënteerd. Rowan Williams, ‘n voormalige Aart-
biskop van Canterbury, asook hoofregter Lord Phil-
lips, het voorgestel dat die Britse wet ook elemente 
van sharia wet moet ‘inkorporeer’. Die Britse kul-
turele grondwaardes is vinnig besig om te kapituleer 
tot Islam fundamentaliste in die aanvaarding van hul 
eise.

By die Queen Mary Universiteit in Londen moet 
vroue ‘n aparte ingang as die mans gebruik en word 
ook gedwing om in ‘n vertrek te sit sonder dat hulle 
vrae kon vra of hulle hande kon opsteek – net soos 
dit gaan in Riyadh of Teheran. Die Islamitiese Ve-
reniging van die Londense School of Economics het 
‘n gala gehou waartydens die vroue en mans geskei 
was deur ‘n sewe meter paneel.

Die Britse Ambassadeur in Saudi Arabië, Simon Col-
lis, het hom bekeer tot Islam en selfs die pelgrim-
stog na Mekka onderneem. Hy noem homself nou 
Haji Collins.

Die probleem met liberalisme, soos die meerder-
heid Britte, is dat hulle maklik swig onder druk. Hulle 
het geen beginsels wat hulle wil verdedig nie, geen 
standpunte wat hulle insien buiten dié van die vyand 
nie. Ons het al baie geskryf oor die gevare van lib-
eralisme, maar in Engeland sien ons nou wat dit tot 
gevolg kan hê.

Liberalisme het ons eie land nou op sy knieë en ons 
sit net en wag dat ‘n rewolusie moet uirbreek – die 
gevolge van liberalistiese denke en -regering.
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ALLE BLANKES IN SA MOET UIT-
GEMOOR WORD
Tesh Ndlovu het op Facebook geskyf: “Ek is nie soos 
ander swartmense wat maak of hulle van die blank-
es hou nie. Ek hou nie van hulle nie en my plig en die 
plig van ander is om elke blanke persoon in Suid-Af-
rika uit te roei. Daar is gewoonlik niks verkeerd met 
‘n skikking in ‘n situasie nie, maar om jouself bloot te 
stel in ‘n situasie is ‘n heeltemal ander storie.

“Ek het dit gesien gebeur in die 25 jaar van my lewe 
om te weet dat dit ‘n ernstige probleem is. Dus, ek 
en ander sal nie onsself in hierdie situasie blootstel 
nie.

Die enigste manier om van rassisme en die on-
derdrukking van my mense ontslae te raak, is om die 
blanke ras te vernietig. Dit moet so gou as moontlik 
gedoen word. Elke dag wat ‘n blanke leef, is nog ‘n 
dag waarin ‘n swarte ly. Ons sal blankes met geweld 
uit hulle huise verdryf. Party blankes sal verkrag, ver-
moor en gemartel word. Dit sal nie genoeg wees nie.

“Ons sal die Grondwet verander wat sal lei tot geen 
vonnis of ‘n ligter vonnis vir moord, verkragting of 
aanranding van ‘n swart persoon op ‘n blanke...

“Ons kan pragtige tradisionele kuns maak deur 
die gebruik van die bene en ander oorblyfsels van 
blankes. Daar is ook die tradisie van om somtyds 
kannibalisme te praktiseer onder tradisionele Afrika 
godsdienste, soos animalisme. Ekself is katoliek. As 
jy egter ‘n blanke wil vreet, sal ek jou nie keer nie. 
Of as jy net ‘n bietjie pret wil hê deur ‘n blanke te 
martel voor jy hom doodmaak, dit is geheel en al jou 
prerogatief.

Blankes het nie hulle eie land nie. Hulle is dwarsoor 
Afrika ... en hulle het nêrens om heen te vlug nie. 

“Dus, aan al my broeders daar buite, as jy hierdie 
boodskap sien, vat jou swaard en wapens ... slag 
hulle. Begrawe hulle lewendig. Hulle is niks anders 
as ‘n duiwel wat slaap nie.”

Wie is hierdie uitgesproke kroeskopbarbaar? Ee-
rstens, hy is 25 jaar oud en weet duidelik nie hoe die 
wêreld werk nie.

Tweedens – wat soek hy in hierdie land as hy ons so 
haat? Voertsek, man!

Derdens – die feit dat jy op Facebook kan skryf, het 
jy aan die blanke te danke.

Waarom loop hierdie ontevrede swartes nie uit die 
land nie? Hulle het niks gehad nie, niks tot stand ge-
bring nie en niks bereik nie. Eers toe het hulle hier-
heen gekom en gesien het wat die blanke alles bereik 
het, wou hy dit alles vir homself inpalm. Maar selfs 
met swartes al 24 jaar aan die stuur, kon hulle dit nie 
regkry nie, en al uitweg wat daar nou oorbly, is om 
ons uit te wis. En dan dan tuimel die reënboogkraal 
se mure om...

JOODSE LEUENS WOED VOORT
‘n Bejaarde Duitser word op die oomblik daarvan 
aangekla dat hy medepligtig was aan die dood van 
300 000 Jode in die gaskamers by Auschwitz. Hy het 
in trane uitgebars by die hervatting van sy verhoor in 
Duitsland toe hy moes luister na die liegstories (ge-
tuienis) van sogenaamde oorlewendes.

Oskar Gröning, bekend as die boekhouer van Aus-
chwitz vir sy rol in die sortering en neerskryf van 
gevangenes se waardevolle besittings, is as gesond 
genoeg verklaar na sy herstel van infeksie om voor 
die hof te verskyn.
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Die 93 jarige ou man moet nog van 49 eisers hoor 
wat onder die Duitse wet, in die hof moet getuig oor 
al doe ‘ontberinge’ en gruwelike mishandeling wat 
hulle in die Nazi-sterfkamp moes verduur terwyl Os-
kar Gröning daar ‘n SS-wag en boekhouer in 1944 
was.

Oskar Gröning en Kathleen Zavi

Die hof het reeds gehoor hoe Kathleen Zavi, 86,  haar 
‘gelukkige kindertyd’ beskryf het en hoe die Nazis dit 
vernietig het. Sy het glo toegekyk hoe haar ma en 
tannie weggelei was om in die gaskamer tereggestel 
te word. Sy het in besonderhede beskryf hoe sy en 
haar gesin na Auschwitz gebring is onder haglike 
omstandighede en ‘erger as diere behandel is’. Sy is 
van haar ouer familielede geskei omdat hulle as te 
oud beskou was om te werk.

Toe sy eers in die kamp was, het sy ‘n vrouedie wag 
gevra waar haar ouers was.

“Sy het na rook gewys wat by ‘n skoorsteen uitborrel 
en gesê: Sien jy dit? Dit is waar jou ouers is.”

Adolf Hitler en die Duitsers het alles aan die wêreld 
gegee wat goed is, wat ons ken as vooruitgang. Ten 
spyte van die feit dat hulle met die rug teen die 
muur moes veg en die oorlog verloor het, asook die 
na-oorlogse propaganda van die Holocaust waarin 

die Jode in die howe ‘veg’ as ‘oorlewendes’ terw-
yl hulle goed weet dat hulle deur die bank lieg, is 
dit Duitsland wat vooruitgang aan die res van die 
wêreld gegee het. Die Jode se leuens en bedrog kos 
Duitsland biljoene en die land word finansiëel jaar 
vir jaar geknou. 

‘n Mens kan wonder waarom het Hitler die Jode, wat 
‘n baie groot probleem destyds in Duitsland was, nie 
maar sommer net daar op die plek uitgewis het nie.

Waarom moes hulle bymekaargemaak word en dan 
eers vervoer word na kampe (wat ‘n baie duur pros-
es is) net om dan dáár doodgemaak te word? Om 
soveel mense te vergas en te verbrand was in daar-
die jare tegnies onmoontlik, onbetaalbaar duur en 
baie lank geneem het. Daar is al bereken dat om 6 
miljoen mense te verbrand in daardie jare sou die 
Duitsers tot in 2020 besig gehou het.

Hoekom het Hitler die Jode 1 000 myl ver vervoer na 
nuwe fasiliteite, hulle gevoer, hulle gesondheid ver-
sorg en hulle vermaak totdat die voedsel opgeraak 
het (waarvoor die geallieerdes verantwoordelik was 
omdat hulle die voorraadtreine gebombardeer het) 
en hulle uiteindelik van honger en siektes gesterf 
het?

Waarom was hulle hervestigingskampe genoem (re-
location camps) totdat hy uitgevind het dat geen an-
der land hulle wou hê nie en daarna het die kampe 
bekend geraak as konsentrasiekampe?

Hoekom het Hitler 150 000 Jode in sy weermag ge-
had en minstens een was ‘n generaal? Sou hy nie 
hierdie proses van ‘uitwissing van sy mense’ gestop 
het of ten minste daaroor geskryf het nie? Daar 
was geen woord daaroor voor lank nadat die oorlog 
verby was nie.

‘n Mens kan wonder waarom ons Messias hulle, die 
Jode, reptiele en leuenaars genoem het.
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En laastens – wat maak ‘n boekhouer so verskriklik 
gemeen dat hy moet aangekla word as medepligtige 
vir 300 000 moorde?

Laat ons net weereens die saak regstel: Die 1925 
Jewish Encyclopedia sê vir ons wie die Jode is – 
“Esau-Edom is modern Jewry.” (Vol.5 bladsy 41) Die 
Edomiete is die bose saad van die Kanaäniete uit 
Edom. Hulle is NIE uit Israel of Juda nie. Die Jode 
was ook nooit slawe in Egipte nie. (Joh 8:33) Esau se 
nageslag word Edomiete genoem. Jakob se nageslag 
word Israeliete genoem. Dis hoe eenvoudig dit is.

Die Joodse Almanak van 1980, bladsy 3, sê: “Streng 
gesproke is dit nie korrek om ‘n antieke Israeliet ‘n 
‘Jood’ te noem nie of om ‘n kontemporêre Jood ‘n 
Israeliet of Hebreër te noem nie.”

Rabbi Stephen Weiss skryf: “Sommige noem dit 
kommunisme, ek noem dit Judaïsme.”

Die Jewish Voice van Julie-Aug 1941 sê: “Anti-kom-
minisme is Anti-Semitisme.” 

Die aaklige dinge wat die Jodin Kathleen Zahavi hi-
erbo versin wat deur ‘wrede’ Duitsers glo aan haar 
en haar familie in Auschwitz se konsentrasiekamp 
gedoen het, en waarvoor die 93-jarige Oskar Grön-
ing nou moet boet, was ook die lot van 33 000 Bo-
ervroue en –kinders tydens die 2de Vryheidsoorlog.

Adolf Hitler en die Duitse volk wat in die 2de Wêrel-
doorlog 5 jaar lank feitlik man-alleen teen die res 
van die wêreld geveg het om sy volk van die Joodse 
geldmag se onderdrukking en berowing te bevry, 
word tot vandag toe nog deur res van die wêreld en 
sy media daarvoor verguis, vervolg en valslik daarvan 
beskuldig dat hulle 6 miljoen Jode glo in gas- en vu-
uroonde verkaiing het.

In geeneen van die sogenaamde Duitse uitwissing-
skampe kon daar tot nou toe nog sulke gaskamers of 

vuuroonde gevind word nie. Die gaskamer by Aus-
chwitz is eers in 1948 (drie jaar ná die beëindiging 
van die oorlog) opgerig.

Sedert die beëindiging van die 2de Wêreldoorlog is 
letterlike al honderde Duitsers daarvan aangekla dat 
hulle Jode vergas het; en hulle is almal voor die voet 
skuldig bevind, tronk toe gestuur of selfs ter dood 
veroordeel.

Maar tot vandag toe is nog nie één enkele Engels-
man aangekla, vervolg óf veroordeel vir die meer 
as 33 000 Boervroue- en kinders wat gedurende die 
2de Vryheidsoorlog deur hulle in konsentrasie kam-
pe vermoor, vergiftig en verhonger is nie is nie; ook 
was daar nog geen woord van veroordeling in die 
Joodse, Engelse of enige ander nuusmedia nie.

Want ons vroue en kinders was deel van die gehate 
Boervolk, en die Jode is  dienaars van Mammon, en 
as jy aan ‘n Jood raak, raak jy aan Satan se oogappel!

NUWE WET OOR HAATSPRAAK
Die departement van justisie en konstitusionele 
ontwikkeling het Woensdag ’n wetsontwerp oor 
haatspraak by die parlement ingedien om die pros-
es te versnel om haatmisdade en haatspraak stra-
fregtelik te kan vervolg.

Die parlementêre portefeuljekomitee oor justisie en 
korrektiewe dienste het gehoor die Wetsontwerp op 
die Voorkoming en Bestryding van Haatmisdade en 
Haatspraak wil die toenemende getal voorvalle, wat 
deur bevooroordeling gemotiveer word, aanspreek. 
Die wetsontwerp het ten doel om persone by te 
staan wat in die vorm van haatmisdaad en haat-
spraak die slagoffers is van dié misdade, het Mat-
hole Motshekga, voorsitter van die komitee, gesê.
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Motshekga het gesê die wetsontwerp stel maatreëls 
in plek om dié misdade te voorkom en te bestry.

Hy het bygevoeg die komitee is bewus van die drin-
gendheid van die saak, maar LP’s sal eers die saak vir 
verder duidelikheid ondersoek voor daar op ’n pad 
vorentoe besluit word.

Die wetsontwerp bepaal dit is ‘n haatmisdaad as’n 
persoon enige misdaad pleeg wat gemotiveer is 
deur bevooroordeling of onverdraagsaamheid geba-
seer op ’n karaktertrek van die slagoffer.

Enige persoon (wat wit is) en enigiets doelbewus 
publiseer, verkondig of bevorder of aan een of meer 
persone kommunikeer op so ‘n manier dat dit duide-
lik ten doel gehad het om skadelik te wees, of wat 
haat aanhits, bevorder of verkondig, gebaseer op 
verskeie kategorieë in die wetsontwerp, sal onder 
die wetsontwerp as haatspraak beskou word. Dit 
sluit, onder meer, ras, geslag, M IV-status, taal, na-
sionaliteit, godsdiens, velkleur, albinisme, kultuur, 
ouderdom, etniese of maatskaplike oorsprong, ges-
tremdheid en seksuele oriëntasie in.

Die wetsontwerp maak toegewings vir uitsluitings, 
soos vryheid van die media, vryheid om inligting oor 
te dra, vryheid van kuns en kreatiwiteit, akademiese 
vryheid en wetenskaplike navorsing.

Motshekga het gesê volgens die wetsontwerp sal ’n 
hof ’n persoon, wat skuldig bevind word aan haat-
misdade, beboet of gevonnis kan word en selfs 
tronkstraf opgelê kan word, afhangende van die 
misdaad.

Wat betref haatspraak, maak die wetsontwerp voor-
siening vir ’n maksimum van drie jaar tronkstraf in 
die geval van die eerste oortreding, of ’n boete of 
vyf jaar tronkstraf in die geval van enige daaropvol-
gende skuldigbevinding, het Motshekga verduidelik. 
Hy het gesê die wetsontwerp maak nie voorsiening 
vir alternatiewe soos regstellende geregtigheid nie.

“Suid-Afrikaners sal tevrede wees met die wet-
sontwerp, veral in die Iig van toenemende onver-
draagsaamheid wat die land onlangs beleef het,” het 
hy bygevoeg.

Die kabinet het die wetsontwerp reeds in Maart 
goedgekeur.

Vicki Momberg is in Maart tot drie jaar tronkstraf 
gevonnis, waarvan een jaar opgeskort is. Dit kom na-
dat sy verlede jaar in November aan vier aanklagte 
van crimen injuria skuldig bevind is nadat sy ’n swart 
polisiebeampte minstens 48 keer die k—woord toe-
gesnou het. Tot dusver kon ’n persoon slegs van cri-
men injuria skuldig bevind word indien hulle van ras-
sisme of diskriminasie aangekla is.

En so blaas hulle die haat en veragting al groter aan...

Hierdie wetsontwerp het net een doel voor oë en dit 
is om die blanke by te kom. Die Zumas en Malemas 
sal ons nog steeds met hulle ‘maak dood die wittes’ 
liedjies vergas; want in Reënboogland is dit evan-
gelie dat geen swartnerf hom aan enige vorm van 
haatspraak óf rassisme kan skuldig maak nie; daar-
die voorreg is uitsluitlik die witvel se prerogatief.
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