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Daar het presies vier dekades verloop sedert die 
swart skolier ons in 1976 gewys het hy is die gebore 
verwoester waarteen die Almagtige ons by monde 
van sy profeet Jesaja gewaarsku het: “Kyk ... ook het 
Ék die verderwer geskape om te verniel.” 

En vanjaar was dit weer die jong verderwer se ouer, 
swart broer, die student, wat die vernietigingswerk 
voortgesit het. Dit kom al oor ’n duisend geslagte 
heen en oor nog ’n duisend geslagte sal niks verand-
er nie.

Tweeduisend jaar gelede het die Messias van sy dis-
sipels afskeid geneem met hierdie woorde: “Soos 
die Vader My gestuur het, stuur ek julle — net na die 
verlore stamme van die huis van Israel — want red-
ding en bekering is net vir Israel...”

Maar die Kerk, sy sendelinge, verligtes en die politici 
wou Hom nie glo nie en het sedert daardie dag alles 
in die stryd gewerp om Hom verkeerd te bewys; en 
hulle nette dwaaslik altyddeur net aan die linkerkant 
van hul skuite uitgegooi, terwyl Hy al vóór sy Vertrek 
na sy Vaderhuis sy dissipels aangesê het om hulle 
nette aan die regterkant uit te gooi:

Joh 21:4-6 “En toe dit al dag geword het, staan Jesus 
op die strand; maar die dissipels het nie geweet dat 
dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle: My kinders, 
het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord 
Hom: Nee.  En Hy sê vir hulle: Gooi die net aan die 
regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe 
gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie 
meer in staat om dit te trek nie.”

Die dag toe die Messias se sending na die verlore 
skape van die huis van Israel begin, het hy aan sy 
eerste dissipels, die twee broers, Petrus, en André-

VAN DIE 
REDAKTEUR
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was teen die ander—’n baie groot verwarring. Selfs 
die Hebreërs wat die Filistyne soos gister en eergis-
ter bygestaan het, wat verspreid met hulle saam in 
die leër opgetrek het, hulle het ook aangesluit by die 
Israeliete wat saam met Saul en Jónatan was. Toe al 
die manne van Israel wat op die gebergte van Efraim 
weggekruip het, hoor dat die Filistyne vlug, het dié 
hulle ook in die geveg agternagesit. En die HERE het 
Israel op dié dag verlos.”

Die geskiedenis sal homself ook hier herhaal, want 
volgens Siener gaan dinge eers na die Tweede Bloe-
drivier verander:

“Ek het die verdeelde volk gesien: twee houte, een 
met penne (soos ’n hark) en een met gate. Die rooi 
kielhouer (smeltkroes — Tweede Bloedrivier — gaan 
oor hulle. Dan steek die penne in die gate en die 
twee houte voeg so goed dat geen mens die nate 
kan sien nie.”

Dieselfde verwarring en chaos wat die Filistyne op-
loop gejaag het, sien ons reeds by die vyand wat ons 
vandag bedreig; en alles dui daarop dat die een nog 
sy swaard teen die ander gaan trek, en dat dié wat 
oorbly ook in wanorde gaan vlug.

Maar Siener het ook gepraat van die Gees van Ver-
skrikking. En ons het dit op 16 Desember in Natal 
gesien toe ’n stormwind die ANC-tent tydens ’n Ver-
soeningsbyeenkoms aan flarde geruk het en ’n angs-
bevange Zuma letterlik weggekarwei moes word. 

Hulle en nog minder die Kerk, sal dit sien as ’n waar-
skuwing van Hom vir wat daar nog op hulle wag, die 
dag as hulle sy oogappel aanraak!

GELOFTEVOLK, STAAN OP!
Die Gelofte is by twee geleenthede en op Pretori-
us se inisiatief in De Zuid-Afrikaan gepubliseer, en 

as, gesê: Mat 4:19  “…Kom agter My aan, en Ek sal 
julle vissers van mense maak … Mat 10:5 “Moenie 
gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan 
in ‘n stad van die Samaritane nie…”  (Want hulle is 
almal aan die linkerkant van die skuit van daardie 
kantsal nooit ’n enkele vis ingetrek word nie — soos 
die dissipels al destyds en die Kerk vandag reeds be-
wys het!)

’n Kerk waarin daar niks meer reg is nie, soos Siener 
gesê het, is op ’n dwaalweg wat net groter verdeeld-
heid meebring.

Dieselfde verdeeldheid, meningsverskille en one-
nigheid het na die slag van Vegkop onder die Trek-
kerleiers geheers. Prof. G.B.A. Gerdner skryf in Sarel 
Cilliers —die vader van Dingaansdag (1915) hieroor: 
“Dit was so erg dat die Groot Trek se lot maar ge-
durig in die weegskaal was ... Daar was dae toe dit 
maar bloedmin  geskeel het of die hele Trek het in 
duie geval en toe die doel wat die Trekkers vir hulle 
gestel het aan ’n draadjie gehang het.”

Sarel Cilliers moes sy mede-Trekkers in een stadium 
hard daaroor toespreek: “Broeders! De verdeeld-
heid onder ons wordt groot. Denk er toch aan, hoe 
de vijand zich verheugen zal, hoe verontwaardigd 
onze stamgenoten in de Kolonie zullen zijn, indien 
wij op deze wijze ons maatschappelik bestaan zelf 
vermoorden.”

Eers ná die Slag van Bloedrivier het dit verander.

Dis opmerklik dat die Almagtige dwarsdeur die ge-
skiedenis dit vyand altyd in verwarring gebring het 
wanneer hulle sy volk met uitwissing bedreig het:

1 Sam. 14:19-23 “En terwyl Saul nog met die priester 
spreek en die rumoer wat in die laer van die Filistyne 
was, altyddeur groter word, sê Saul vir die priester: 
Trek jou hand terug! Saul en al die manskappe wat 
by hom was, is toe saamgeroep, en hulle het by die 
geveg aangekom; en kyk, die swaard van die een 
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Pretorius se ‘Huis’ sou dus ook beteken het dat 
daar géén vermenging geduld sou word nie, en dat  
Apartheid beslis toegepas sou word. By Bloedrivier 
het ons ‘Geloftevolk’ geword, meer as by enige an-
der gebeurtenis in ons onlangse verlede.  A.g.v. die 
Trekkers se ondervinding met Johannes van der 
Kemp, James Read en dr. (terloops ‘n gekoopte titel) 
John Philip het hulle ‘n broertjie dood gehad aan die 
liberalisme.

Van der Kemp het gepoog om sendingwerk in Kaf-
ferland te doen, maar sy pogings het misluk. Daar-
om het hy hom voorlopig  in die distrik Graaff-Reinet 
gaan vestig en daar onder Hottentotte gewerk. Hy 
was begerig om n eie inrigting te hê waar hy saam 
met die Hottentotte kon woon en hulle bearbei. Hy 
het dan ook kort na sy aankoms in Graaff-Reinet ver-
lof gekry om so ’n inrigting naby Algoabaai te stig.

Maar voordat hy iets kon doen, is die Kaap aan die 
Bataafse owerheid teruggegee.

Genl. Janssens het toe in 1803 aan Van der Kemp by 
Bethelsdorp grond gegee (20 km noordwes van Port 
Elizabeth) om daar ’n stasie van die Rotterdamse 
Sendinggenootskap in te rig. Die naam Bethelsdorp 
is afgelei van die Hebreeuse Beth-El (Huis van God) 
— die perseel van Jakob se droom in Genesis 28).

Die eerste Britse besetting was ’n tydperk van poli-
tieke en ekonomiese onstabiliteit. Die vreemde oor-
heersing was vir die Hugenote koloniste, veral die 
van die grensdistrikte ’n bitter pil om te sluk. Vir die 
Londense Sendinggenootskap was dit ook ’n tydperk 
van onstabiliteit, want alhoewel die Britse Owerheid 
die sending goed gesind was, kon die werk nie op 
dreef kom nie en die Kaap is aan die Nederlanders 
teruggegee.

Dr Johannes van der Kemp, James Read en hul 80 
Khoi khoi-volgelinge (Hottentotte) het op Betelsdorp 
aangekom met die idee om daar te bly.

sodoende aan die ‘agtergeblewenes’ in die Kolo-
nie bekend gemaak Dit was dus vir hom belangrik 
om, wat die Gelofte betref, dit ook aan diegene wat 
agtergebly het, bekend te maak. En dit is te vers-
tane, aangesien die Trekkers nog sterk familiebande 
in die Kolonie gehad het, vir hom was hulle net so 
deel van die volk as dié wat getrek het. Pretorius 
se lewenstryd het gegaan daaroor om vry te wees 
van Britse heerskappy, en na Bloedrivier was dit die 
sentrale taak waarmee hy homself tot op sy sterf-
bed mee besig gehou het. Die Transvaalse Repub-
lieke se erkenning as onafhanklik van Brittanje het 
grotendeels deur sy aksies tot stand gekom. Dus is 
dit duidelik dat Pretorius se ‘Huis’ van Bloedrivier ‘n 
onafhanklike volk sou wees wat ook onderdanig aan 
Vader sou wees.

Verwoerd word as die Vader van Apartheid gereken, 
maar dié eer kom eerder Pretorius toe. Hy het, net 
soos ander Voortrekkers (bv. Sarel Cilliers), onwrik-
baar daarin geglo dat wit en swart NOOIT gelykges-
tel kan word nie. Die hedendaagse lokasiestelsel 
waarmee ons vandag sit is in alle waarskynlikheid 
aan hom toe te skryf toe hy aan Napier ‘n voorstel 
gedoen het na die Anneksasie van Natal dat so ‘n 
stelsel die enigste manier sou wees hoe Brittanje 
vrede in Natal sal kom handhaaf. Nie ‘n perfekte 
stelsel nie, maar Pretorius het probeer red wat te 
redde is.

Pretorius se eie weergawe van hoe hy reken die ras-
verskille bestuur moes word, vind ons in sy ooreen-
koms met die Zoeloes na die Slag van Bloedrivier, nl. 
dat sou die Trekkers ‘n Zoeloe aan hul kant van die 
Tugela kry, word hy doodgeskiet as ‘n spioen, maar 
sou die Zoeloes ‘n Trekker aan hul kant kry, dan moet 
hulle hom vang en aan die Volksraad oorhandig wat 
hom dan sal straf. Pretorius het dus geglo goeie 
grense maak goeie bure. Tydens die kortstondige 
bestaan van die Republiek Natalia het sy betrok-
kenheid grootliks daarvoor gesorg dat daar redelike 
vrede tussen Trekker en Zoeloe geheers het.
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Maar spoedig het Bethelsdorp ontaard in ’n toe-
vlugsoord vir diewe en swerwers  en ’n “wanordelike 
samehoping van bouvallige hutte” waar “die send-
elinge te besig was met die leer van religieuse waar-
hede om aandag te gee aan die gruwelike misdade 
wat daar plaasgevind het, die koloniste is geteister, 
beroof en hul vrouens verkrag”.

Dit was as ‘t ware SA se eerste plakkerskamp.

Van der Kemp is in Julie 1806 in die Kaap getroud 
met Sara, ’n 17-jarige dogter van ’n Malgassiese 
slawevrou. Met sy terugkeer na Bethelsdorp, het hy 
saam met Read moedswillig en doelbewus probeer 
om getuienis in te win van Khoikhoi wat boere verkla 
het dat hulle hul aan dwangarbeid onderwerp het, 
wreed mishandel het en selfs van hulle vermoor het.

Bethesldorp

Die Kaapkolonie se eerste rondgaande hof, wat 
onthou sal word as die ‘Swarte Ommegang’, het in 
1812-13 ’n groot aantal van sulke aansprake onder-
soek, maar weens ’n tekort aan getuies, kon dit geen 
skuldigbevindings vir moord maak nie, en slegs sewe 
vir mishandeling.

Terwyl hy in Kaapstad was om voor getuienis te 
lewer voor die verhoor wat aanleiding gegee het tot 
die Swarte Ommegang, het Van der Kemp erken dat 

sy benadering op Beth els dorp ‘onchristelik’ en ver-
keerd was. Maar voordat hy na Algoabaai kon terug-
keer en dinge begin regmaak, het hy siek geword en 
is op 15 Desember 1811 in Machtelt Schmidt se huis 
oorlede.

Alhoewel dit vandag duidelik is dat hy die Hotten-
totte teen die Boere opgesweep het, het niks sed-
ertdien in Bethelsdorp verander nie, behalwe dat dit 
by die stad Port Elizabeth ingelyf. Die teistering van 
blankes, die rooftogte, verkragtings en moorde duur 
nog onverpoosd voort. 

Maar net soos vandag het die barbaar destyds die 
blanke Boer geen oomblik van rus gegee nie.

En in sy grootste uur van benoudheid het hy hom 
na sy Skepper gewend en is daar ’n verbond tussen 
hulle gesluit. Hy sou hulle uitred en hulle sou vir 
Hom ’n ‘Volkshuis’ tot stand bring.

Maar die ‘HUIS’ wat die Trekkers gemeen het om vir 
Hom te stig waar dit Hom sou behaag, het ongeluk-
kig nie die Engelse en Kolonialers behaag nie. Ver-
der was dit ook algemeen bekend dat Cilliers die 
evangelie oraloor verkondig het — maar ‘rassisties’ 
glad nie aan die inboorlinge nie. Die inboorlinge was 
eenvoudig nie in sy en die ander Trekkers se visier 
nie. Ten spyte daarvan dat die Trekkers hul geloof 
bo alles gestel en hul regspraak altyddeur net op die 
Bybel gegrond het, het hulle nie die heiden sy vrede 
en geluk gesoek nie.

Die Kerk het daardie gebod kom oortree. 
Dus, om deel te kon wees van die ‘Geloftevolk’, moes 
jy ‘n eie soewereine bestel hê waar die eer en inset-
tinge van God die hoogste plek beklee; verder moes 
volkseie tradisies, kultuur, die Sabbat en natuurlik 
Apartheid, alles deel wees van die wetgewing.

Maar so ‘n bestel sou beslis nie aan die hedendaa-
gse liberalistiese idee van ‘soewereiniteit’ verant-
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woordbaar wees nie. Nog die HNP, VVK, AWB, OASE 
of Boerevryheid kan by die wêreld gaan aanklop met 
sulke voorwaardes en dan nog hoop om sukses te 
hê. Die eerste vereiste wat aan hul gestel sal word 
voor daar enigsins met hul onderhandel sal word, 
sal wees om ALLE sg. vorme van ‘diskriminasie’ af te 
sweer — duidelik nie te vereenselwig met die doel 
van die ‘Huis’ van Bloedrivier nie. In dié verband is 
dit net logies dat genoemde wêreldorganisasies on-
middellik die beleid van Apartheid sou afskiet. Hoe-
wel hul dit met een of ander sousie van ‘volkseie’ sal 
probeer wegsteek, die werklikheid is dat so ’n ‘volk-
seie’ staat nie gemengde huwelik sal kan keer nie, en 
beslis ook nie geloofsvryheid sou kon waarborg nie.

Die wêreld het nie plek vir ‘n ‘Huis’ wat volgens die 
oorspronklike bedoeling van die afleggers daarvan 
sou kon bestaan nie. ’n ‘Huis’ is tog die tuiste van ’n 
gesin, dus ’n homogene groep wat ’n hegte eenheid 
vorm.

Indien die Geloftevolk sou besluit om sy gelofte ge-
stand te doen en ’n ‘Huis’ (volk) te daar te stel, sou 
hulle in effek die rug op Egipte moet draai en vir hul 
heil geheel en al aangewese wees op hul Skepper 
en Hom behaag en nie die wêreld nie. Daarom is dit  
logies dat ’n skeiding in die volk onafwendbaar sal 
wees tussen dié wat voor Hom buig en diegene wat 
die VVO, NWO, of wie ook al, wil behaag.

Ons staan op die punt van ’n finale volkskeiding, of 
ons dit wil weet of nie. En hierdie skeiding sal veel 
dieper sny as die JA/NEE-skeiding van ‘92, of die 
verkiesing van ‘94, of enige ander skeiding van watter 
aard ook ons as nasate van die Gelofte tot op hede 
beleef het. Ons staan voor die laaste geloofstree 
na die lig! En daardie tree sal hoofsaaklik deur die 
Boer geneem word, terwyl ander reeds omgedraai 
het om hulle by die potte van Egipte te gaan soek. 
Ons is haas daar waar Hy die vraag gaan vra: “Sal die 
‘ware’ Geloftevolk asseblief opstaan!”

TEKENS
Daar is reeds genoem dat Siener dit duidelik gestel 
het dat hy, in ooreenstemming met Handelinge 1:7, 
nie vir ons datums van gebeure gee nie, maar net 
die tekens en dat ons dan daarvolgens sal kan be-
paal wanneer dinge moontlik in vervulling sal gaan.

Soos o.m. die begin van die 3de Wêreldoorlog. 

Op ’n vraag van mnr. Mussmann oor wanneer daar-
die oorlog verwag kan word, het hy die volgende 
‘tekens’ genoem:

Vóór hierdie laaste groot oorlog sal geweldige konf-
likte in Afrika, Rusland en Europa woed.

Die eerste teken in dié verband is ’n pot op die vuur 
in die suidweste van Afrika, wat beteken dat bloe-
dige etniese geweld daar weer in al sy felheid gaan 
opvlam. Maar in Rusland, sê hy, sal die toestand veel 
erger wees, want dáár sien hy ’n ‘ontsaglike burger-
oorlog’ (Oekraïne?) en terwyl dit aan die gang is, sal 
die res van die wêreld net passief staan en toekyk.

Die gesig oor gebeure bo in Afrika en Rusland is 
vandag letterlik besig om in vervulling te gaan met 
burgeroorloë wat in die suidweste van Afrika (Suid-
Soedan, die DRK en Mali) losgebars het.

En saam daarmee woed daar reeds so te sê ’n vol-
skaalse burgeroorlog in die Oekraïne. (Toe Siener 
hierdie gesig gehad het, was die Oekraïne nog deel 
van die Sowjetunie; dit het eers in Aug. 1991 onaf-
hanklikheid verkry.)

Mnr. HJ Dreyer van Senekal wat in die twintigerjare 
van die vorige eeu dikwels met Siener oor sy visi-
oene gekorrespondeer het, het gedurende die 2de 
Wêreldoorlog van hierdie gesigte en verklarings in 
die Volksblad gepubliseer. Aan hom het Siener ook 
verduidelik dat wanneer hy ‘Europa’ in ’n gesig sien, 
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sluit dit nie net lande in soos Italië, Spanje, Enge-
land, Frankryk en Duitsland nie, maar ook die hele 
Noord-Afrika én Japan.

Dus wanneer hy dus in ’n gesig dinge in die ‘noorde 
van Europa’ sien afspeel, dan gebeur dit in Japan 
of die Arabiese lande. Anders noem hy die Europe-
se land byname, soos bv. Duitsland, Denemarke, 
Swede, Finland of die Britse eilande.

Ander tekens wat hy ook genoem het, is dat vóór 
daardie oorlog sal Amerika en verskeie Europese 
lande ernstige geldkrisisse beleef en dat Europa 
groot rassekonflikte in die gesig sal staar.

Maar dis veral vir Engeland (die rooi bul) wat dit 
katastrofies gaan wees. Dis as gevolg van die massa 
immigrante wat in hierdie tyd op Europa en Enge-
land gaan toesak. Oom Niklaas sien in die ooste van 
Engeland kom swart beeste aangehardloop uit die 
see. (Dis presies ook wat gebeur het: die emigrante 
het almal per boot  op Engeland en Europa toege-
sak!

’n Ongedateerde gesig van twee touleiertjies het 
mnr. Dreyer in 1940 in die Volksblad geplaas en 
daarmee saam Siener se verklaring daarvoor gegee.

Siener skryf: In Suid-Afrika is daar ’n wit seuntjie en 
’n kaffertjie. Die kaffertjie het net ’n ou sak om sy lyf 
(die swartes in Afrika se omstandighede sal in daar-
die tyd haglik wees). Dan kry die twee struweling — 
botsing tussen swart en wit; Die swart seuntjie se ou 
sak gly van hom an en hy is dan nakend. Hy slaan op 
die vlug.

Op 29 Sept. 1919 het oom Nicolaas weer ’n soort-
gelyke gesig en daarmee gee hy aan ons ’n presiese 
aanduiding van wat die ‘bestemming’ van daardie ’n 
naakte kaffertjie’ sal wees:

Volgens wat hy gesien het, kom daar so ’n groot de-
pressie in Europa dat Engeland in die proses alles 

gaan verloor. Selfs Amerika sal nie in staat wees om 
die situasie te red nie, en wanneer hy hom dan aan 
Europa onttrek, stroom derduisende verhongerde 
swartes uit Afrika daarheen: (In Europa staat ‘n win-
kel maar daar is nie mense in nie, en daar vlug mense 
met waäns wat rommelrij op is naar die Noorde).

Volgens Siener was die blanke nog altyd in Eu-
ropa aan bewind, en hulle het sterk steun van die 
goedgesinde Amerikaners geniet. Maar hy ‘sien’ 
sake gaan drasties verander wanneer Afrika op Eu-
ropa begin toestroom, en Amerika nie meer in staat 
sal wees om te help nie.

Die meeste van sy gesigte oor Amerika het te doen 
met oorloë (spanne witrugosse — Amerikaanse 
troepe). In hierdie visioene het hy drie touleiertjies 
op verskillende plekke in die wêreld gewaar. In een 
van die heel belangrikste ‘oorlogvisioene’ oor die 
VSA, sien hy ’n span witrugosse wat ’n wa deur die 
Midde-Ooste en Verre Ooste trek. (Waarskynlik Irak, 
Sirië en Afganistan).

Visioen: “In die Midde-Ooste trek waens met witru-
gosse (Amerika) voor, en ’n klein seuntjie (touleier) 
is voor hulle (Bush). Toe is daar rooi beeste (Kom-
munisme) met witrugosse (Amerika) voor, maar 
nou is ’n kaffertjie (Afrika – Obama – Kenia?) hulle 
touleier...”
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Hierdie gesig kon eers bewaarheid word nadat Barak 
Obama in 2009 as die 44ste president van die VSA 
ingesweer is (nieteenstaande die konstitusie wat be-
paal dat die president ’n Amerikaanse burger van ge-
boorte moet wees. Barak Obama is in Kenia gebore).

Eers na sy inhuldiging het die VSA se neo-kolonial-
isme in alle erns koers gekry met die Arabiese Lente-
opstande —’n term wat gebruik word vir die revolu-
sionêre golf van rebellie en burgerooloë wat op 18 
Desember 2010 feitlik dwarsoor die Arabiese wêreld 
losgebars het.

Op 17 November 1915 kry hy ’n gesig van ongekende 
geldskaarste, ellende en geweld: “Ek gaan na die 
weste en kom by ’n dam, waarvan die wal stukkend 
is (Daar is ‘n groot finansiële krisis in die Weste). Ek 
sien die aarde word swart, maar die swart kom van 
die westekant af en toe sien ek ’n vuur.” (Opstande 
en bloedige geweld).

In bogenoemde ongedateerde ‘oorlogvisioen’ sien 
Van Rensburg Amerikaanse osse (witrug osse) trek 
na die ooste met die ‘swart touleiertjie’ voor hulle; 
die leiertjie wil sy eie koers gaan, maar die osse is 
steeks en bied weerstand. Dan is die “...hele span  
deurmekaar, verwilderd en hulle trap die leier plat 
en hy verdwyn heeltemal”. Hierdie is ’n woordelikse 
aanhaling uit mnr. Dreyer se brief aan die Volksblad 
van 6 Julie 1943. 

Volgens die visioen wil dit dus voorkom of ’n Ameri-
kaanse Neger-leier (Obama) in die proses geweldda-
dig kan omkom.

Hoe vêrreikend die gevolge hiervan sal wees, kan 
ons aflei uit die laaste gedeelte van die visioen wat 
voor die Siener afspeel: “Die aarde word swart aan 
die westekant af en toe sien ek vuur”.

In al sy visioene is die kleur “swart” altyd ‘n simbool 
van ’n groot natuurramp, ’n groot onheil óf ’n ver-
woestende oorlog...

Amerika lê wes van Suid-Afrika, en dat ‘die aarde van 
die westekant af swart word’, kan beteken dat die 
onheil juis daar gaan begin: Yellow Stone kan uitbars 
en ’n groot deel van Amerika totaal verwoes; of toe-
nemende opstande oor Trump se verkiesing loop uit 
op tot ’n burgeroorlog; óf ’n vals vlag-insident stort 
die ganse mensdom in ’n totale kernoorlog.

Gerugte word nou in die media versprei dat Rusland 
agteraf vir Trump ‘gehelp’ het om die verkiesing te 
wen. Obama het ’n komitee aangestel wat dit moet 
ondersoek, en as hulle bevind dat dit waar is, gaan 
hy die verkiesing nietig verklaar en aanbly as presi-
dent.

DOKTER SE PROFESIE
Dr. Patricia Greene het ’n profesie van God gekry wat 
sy op You Tube met mense wil deel. Hou in gedagte 
dat Amerika nie alleen of geïsoleerd staan nie, maar 
dat die natuurrampe waarvan sy melding maak, 
die res van die wêreld ook sal tref. Hulle ooskus is 
teenoor ons weskus en enige tsunami kring in alle 
rigtings uit. Sy het die volgende visioen gehad:

2008 — Die resies tussen Obama en Hillary vir die 
presidentstoel in Amerika was toe aan die gang. God 
het vir haar gesê: “Obama sal wen en die volgende 
president wees.

Obama is ‘n gevurkte tong duiwel. Jou land het bak-
lei vir aborsie en homoseksualiteit. Dus gee Ek aan 
julle ’n president wat daardie dinge sal bevorder, 
maar wees gewaarsku dat my hand van oordeel teen 
jou volk sal wees terwyl hy president is.”

“24 April 2013 —  Ek het gedroom my man en ek is 
op reis op ’n bergpad in Noord-Carolina. ’n Polisie-
man met ’n blitsende blou lig as waarskuwing het 
die verkeer gestop. Ek het uitgeklim en teen die 
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steil bergpad opgeloop. Die pilisie-offisier het my 
voorgekeer. Skielik het ek agter hom hierdie groot 
golf gesien wat na ons toe aanstorm en oor die berg 
breek. Ek het my rug daarop gedraai en dit het my 
teen die steilte afgespoel tot aan die voet van die 
berg. Ek het geweet dat die Atlantiese Oseaan inge-
spoel het tot so ver as hierdie berg.

“27 April 2013 — Ek droom ek is by ’n strand aan 
die ooskus. Daar is baie mense wat die son en see 
kom geniet. Kollegestudente het ’n rusbank na die 
water gedra. Ek het hulle gewaarsku dat die gety sou 
inkom en die rusbank sou wegspoel. Hulle het my 
waarskuwing geïgnoreer en my uitgelag. Toe het ek 
die massiewe brander gesien, groter as die hotel en 
die geboue. Dit het op die strand gebreek en het bo 
alles uitgetoring.

“30 April 2013 —  Ek het saam met Christus geloop 
toe Hy vir my visioene gewys het. Hy het gesê: “Ek 
wil jou iets wys.” Hy het die wolke oopgemaak (ons 
was skynbaar iewers bokant hulle) sodat ek die 
aarde kon sien. Ek het myself op die aarde gesien 
en hierdie magtige golf wat gereed was om op die 
kuslyn te breek. Ek is egter opgelig. Die golf was hon-
derde voet hoog. Jesus het gesê: “Hierdie golf sal die 
ooskus tref. Waarsku mense om daar weg te kom. 
Hierdie magtige golf sal die kusstede verwoes en sal 
binneland toe spoel vir baie myle. Florida sal ver-
nietig wees, Washington DC sal onder water wees. 
Die New York hawe sal die stad oorvloed. In Noord-
Carolina sal die water so ver kom as die berge, maar 
nie verder as die Appaloosa-berge nie. Party mense 
sal jou nie glo nie en hulle sal in die golf omkom. Mil-
joene mense gaan sterf. Niks van hierdie omvang ge-
beur op aarde tensy Ek dit deur my profete bekend 
maak nie. Ek het dit aan baie van my profete getoon 
— hierdie tsunami.” (Amos 3:7)

“Die VSA is op die punt om in ’n nuwe seisoen in te 
gaan. Eers sal dit ’n voorspoedige tyd wees, maar van 
korte duur. Volgende sal ‘n seisoen van verwoesting 

uit alle rigtings aanbreek. Een na die ander sal hulle 
mekaar vinnig opvolg. Wanneer dit lyk asof dit nie 
erger kan gaan nie, sal dit erger wees. ’n Reeks van 
vernietigings sal jou volk vermink en haar op haar 
knieë dwing. Hulle sal besef dat hulle nie langer die 
magtgie volk is nie. Kyk na die hemel en jy sal die 
eerste verwoesting sien. Kyk na die see en jy sal die 
volgende verwoesting sien. Kyk na die aarde en sien 
die derde verwoesting.

“Jare van beproewing en groot nasionale nood lê 
voor. Alles sal gebeur in die laaste jare voor Ek ter-
ugkom. Damme sal breek en vloede veroorsaak. Die 
Hooverdam sal breek. Kragvoorsiening na die groot 
stede sal afgesny word.

“Ek het hierdie enorme aswolk gesien met stukkies 
afval wat na die aarde val. Dit kon vulkaniese stof óf 
kern-as gewees het, ek is nie seker nie.

“Hy het gesê dat geboue inmekaar gaan stort en in 
die water val. Laagwaterbrûe wat die eilande met 
die hoofland verbind, sal inmekaarsak en die mense 
sal op die eilande gestrand wees. Die skeure in 
die aarde sal die gevolge wees van aardskuddings. 
Mense sal sterf, want medisyne sal skaars wees. 
Mense sal met vuurwapens vermoor word. Kryg-
swet sal burgerlike reg vervang, Alle burgerregte 
sal opgeskort word. Daar sal aandklokreëls ingestel 
word, kontrolepunte, ens.

‘Die VSA gaan val as gevolg van sy boosheid. Ek hef 
volke op en Ek laat volke val volgens my wil. Ek seën 
volke wat my wette gehoorsaam. Wat met jou volk 
gaan gebeur, sal die gevolge wees van jou volk se 
sondes. Homoseksualiteit is nie ’n burgerreg nie, dit 
is gebondenheid aan seksuele onsuiwerheid en dit 
vernietig die verbond van die huwelik wat Ek inges-
tel het. Aborsie is gebondenheid as gevolg van die 
emosionele nood en dit kom deur die neem van die 
lewe van ‘n onskuldige kind.
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“Volke wat groot mag in die verlede gehad het, sal 
nie meer bestaan nie, want Ek het hulle dood verk-
laar.

“Hierdie dinge sal gebeur voordat my Wederkoms 
plaasvind. Die mens is broos in vergelyking met My 
groot krag en my uitgestrekte hand. Ek sal my heilige 
volk beskerm en vir hulle voorsien in hierdie tye. Ju-
lle is in die palm van my hand. Moenie vrees of be-
kommerd wees nie, weet net dat Ek met julle is, Ek 
sal julle seën.

“Baie sal gered word. Die vrees dat die einde naby is, 
sal veroorsaak dat baie mense na die Christene sal 
vlug vir die waarheid.

“Die swaard sal ’n kernoorlog wees. Hongersnood 
sal die gevolg wees van droogte wanneer Ek die 
reën terughou. Daar sal ‘n nuwe pessiekte uitbreek 
en daar sal nie genesing daarvoor wees nie. Dit sal 
mense vinnig doodmaak soos die Swart Pes.

“My kinders sal voorbereid wees vir die hongers-
nood. Ek het hulle beveel om hulle stoorkamers vol 
te maak voordat die hongersnood kom. Die landskap 
van Amerika is op die punt om te verander. Die wa-
terweë sal giftig word. Heuwels sal skud, sterre sal 
hulle helderheid verloor, die son sal flitse van bes-
traling uitstuur. Die weerpatrone sal verander, maar 
dit sal nie toeval wees nie. Ek sal veroorsaak dat dit 
gebeur. Dit sal nie verklaar kan word nie, en in hier-
die tyd sal dit alle menslike beredenering te bowe 
gaan.

“Totdat mense besef dat Ek Yahweh is en Ek is in be-
heer is, sal hulle verwilderd wees oor die weer en 
alles  wat rondom hulle gebeur.

“In die sentrale vlaktes sal ‘n groot orkaan woed wat 
groot swaar reëns sal sal veroorsaak. Die oseaan sal 
in sekere gebiede kom tot by die Rockies. Die Grand 
Canyon sal oorloop met water. Die groot mere sal 

kombineer en een groot meer vorm. Die geologiese 
plate sal skuif...

“Julie 2014 — Die ergste sal Amerika tref. Daar is 
boosheid in hoë plekke in die geestes- sowel as in 
die natuurryk. Hulle sweer saam agteraf om Amerika 
te laat val. Belangrike inligting oor die VSA is aan die 
Russe gegee en die Russe sal hierdie inligting gebruik 
om die infrastruktuur van jou volk aan te val. Baie sal 
van hierdie plan te hore kom, maar sal dit ignoreer 
omdat hulle dink dat dit nooit sal gebeur nie.

“Die bankwese en onafhanklike maatskappye stop 
hulle sakke vol goud ten koste van jou volk.

“Die waarheid word onderdruk. Julle het ’n volk van 
leuens geword. Duisternis is op die punt om jou volk 
te oorval. ’n Diep duisternis sal oor die mense kom 
omdat hulle die leuens liefhet en nie die waarheid 
nie.

“Maar alles is nie verlore nie. Moenie wanhoop 
nie, my kinders, want uit die duisternis kom my glo-
rieryke lig. Sê vir die mense dat die Hel besig is om 
uit te brei en dit maak my hartseer. Ek het nie die 
Hel geskep vir die mens nie. Hulle wat rebelleer en 
ongehoorsaam is aan hulle Skepper, sal vir ewig ver-
doem wees.

“In die tyd wat Amerika se landskap gaan verander, 
sal Ek stede as toevlug bepaal vir hulle wat my inti-
em ken. Hierdie stede sal ’n plek wees van veiligheid 
onder my vleuels van beskerming. Roep My aan en 
Ek sal julle lei na ’n stad in hierdie gevaarlike tye. Bly 
naby My en Ek sal julle leer..

“Moenie vrees nie, my klein kinders, Ek is met julle 
en Ek sal julle nooit verlaat of in die steek laat nie. 
Hierdie is nie ’n tyd om vreesagtig te wees nie...”

Dis ’n profesie oor Amerika, maar wat daar gaan ge-
beur, gaan nie net tot hulle beperk wees nie. Onge-
hoorsaamheid en boosheid het soos ’n kanker oor 
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die aarde versprei. God is regverdig. Hy sal nie boos-
heid op een plek toelaat en op ’n ander plek toelaat 
nie. Wanneer Amerika sy straftyd binnegaan, gaan 
die res van die wêreld volg. ’n Kernoorlog sal ook nie 
tot Amerika beperk wees nie, maar sal oor die hele 
aarde woed. Die pessiekte waarvan gepraat word, 
gaan oor alle grense heen versprei. Die aardskud-
dings sal wêreldwyd wees.

Hier praat God net met een persoon en verwys na 
daardie persoon se volk en hoe die gebeure haar 
volk gaan raak. Moenie te gerus wees dat ons dit 
sal vryspring nie. En moet veral nie gesus word in 
die valse aanname dat mense almal hemel toe gaan, 
maar net op verskillende vlakke gaan wees nie. Boos-
heid sal gestraf word, so ook ongehoorsaamheid en 
die uiteinde is die Hel wat vinnig uitbrei.

MAANDELIKSE TOELAES — CHA-
OS KOM 
’n Krisis dreig wanneer die Suid-Afrikaanse agentskap 
vir maatskaplike sekerheid (Sassa) binne maande die 
uitbetaling van R120 miljard se maatskaplike toelaes 
aan sowat 25 miljoen mense moet oorneem. Die 
konstitusionele hof het in November 2013, ná ’n uit-
gerekte stryd, beslis dat die huidige kontrak vir die 
uitbetaling van dié toelaes onwettig is. 

Ná verdere hofsake — en om chaos met ’n skielike 
beëindiging van die kontrak te verhoed — het die 
hof die regering tot einde Maart 2017 gegee om die 
kontrak met Net1/Cash Paymaster Services (CPS) te 
staak. Die regering het daarna gesê die Suid-Afri-
kaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid (Sas-
sa), voortaan self die betalings gaan administreer. 

Die projek om Sassa se stelsels vir dié oorname te 
toets, moes reeds in Maart vanjaar begin het en 
sou teen Januarie ten einde loop, maar niks is daar-

omtrent gedoen nie. Senior werknemers (blankes) 
by Sassa dat alles by Sassa chaoties is en dat die 
ekonomie reuse-skade kan ly as die R10,7 miljard se 
maandelikse uitbetalings skielik gestaak word. 

Die departement en Sassa is moedswillig besig met 
’n siniese spel om die konstitusionele hof se bevel 
te ontduik. Serge Belamant, uitvoerende hoof van 
Net1 UEPS, die eienaar van CPS, het erken hulle kon-
trak eindig beslis aan die einde van Maart, maar dat 
Sassa nog nie met hom die moontlikheid bespreek 
het om die diens daarna voort te sit nie. 

“Om teen die einde van Maart na my toe te kom, sal 
te laat wees. Ek begin reeds vroeg in Januarie om my 
operasie toe te maak.” ’n Ekonomiese kernbom sal 
op 1 April ontplof!

Die uitbetaling van miljoene mense se maatskaplike 
toelaes stuur op chaos af en alles  dui daarop dat 
die hele uitbetalingstelsel in duie gaan stort met vêr-
reikende gevolge vir die ekonomie.

Blade Nzimande (minister van hoër onderwys) het 
gesê hy besef vir die eerste keer dat die probleem 
baie groter is as wat hy gedink het. Volgens hom het 
die kabinet nie naastenby ’n idee hóé groot die drei-
gende krisis is nie.

Die Sassa-toelaes is die regering se enkele grootste 
armoedeverligtingsprogram die afgelope 22 jaar 
met besteding wat gegroei het van R57 miljard in 
2006-’07 tot R128,3 miljard in 2015-’16.

Byna ’n kwart van die ontvangers is in KwaZulu-Natal 
(3,9 miljoen), gevolg deur die Oos-Kaap met 2,7 mil-
joen.

As die toelaes nie betaal word nie, kan dit ook “vrees-
like implikasies hê vir die ekonomie, want daardie 
besteding word uit die ekonomie onttrek”, waar-
sku prof. Jannie Rossouw, hoof van Wits se skool vir 
ekonomiese en sakestudies. 
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“Skielik is jou verbruikersbesteding maandeliks meer 
as R10 miljard minder. En die ontvangers van toelae 
is nie mense wat geld kan gaan leen nie.”

Dit kan tot landswye bloedige opstande lei. Want al 
ken die staat  môre ’n nuwe tender toe, is dit te laat 
vir enige nuwe operateur om teen April enige toe-
laes te betaal. 

Dit het Grindrod Bank, wat die toelaes namens CPS 
uitbetaal, ’n jaar geneem om 10 miljoen ontvangers 
te registreer. 

Mark Barnes, uitvoerende hoof van die SA Poskan-
toor, sê selfs die poskantoor met sy bestaande struk-
tuur sal dit nie voor April kan doen nie.

“Ons glo die Poskantoor het die beste infrastruktuur 
om die diens aan die mense te lewer, maar dit sal 
ons sowat ses maande neem om die vereiste stelsels 
reg te kry. Ons glo nie enige nuwe diensverskaffer sal 
dit vinniger kan doen nie.” 

Intussen is daar bejaardes wat maandeliks tot R50 
minder van Sassa ontvang. ’n Definitiewe teken dat 
geld uit die fonds verdwyn en in ander se sakke be-
land, maar geen haan kraai daarna nie! 

Kommentaar: Met elke krisis in die verlede het die 
swartes met een of ander kokaai oplossing gekom. 
Hulle sal nie ‘n rewolusie op hande wil hê nie en 
dus sal hulle moontlik die kontrak met CPS op die 
nippertjie hernu. As dit nie gebeur nie, sal daar sek-
erlik opstande wees. Die ergste is dat hulle R128.3 
biljoen rand het om uit te deel aan swartes wat nie 
wil werk nie. Hier op Ladismith alleen het elke jong 
kleurling vrou, dikwels nog nie eens uit die skool nie, 
‘n kleintjie op die arm. Die rede? Die pleegma wat 
die kinders oppas terwyl die ma rondloop of hier en 
daar ‘n werkie het, kry R1 500 vir elke kleintjie elke 
maand. En dan kry hulle gratis kliniekbesoeke, gratis 
papierdoeke, gratis melkformule, gratis medies, ens. 

ens. En dan is daar onnosel blankes wat waaragtig 
nog geld gee vir die arme bloedjies!

WIE IS IN BEHEER?
Malema se radikale uitsprake van ’n blanke volks-
moord deur die EFF, is nie veel gevaarliker as die 
massa protes in Pretoria, of die week daarvoor 
waarin byna geen protesaksie plaasgevind het nie. 
Dit is bloot net meer sigbaar.

Malema het van die verhoog af erken dat ’n volks-
moord in die toekoms gepleeg gaan word, net 
nie nou nie. Daardie gedagte het alreeds by hom 
bestaan ‘n week gelede, ‘n maand gelede, selfs ‘n 
jaar gelede. Wat belangrik is om na te kyk, is die ver-
moë wat hy het en dat planne vir ‘n volksmoord wel 
bestaan.

Hy raak nou haastig en is enkele weke gelede Zim-
babwe toe om sy soldate te gaan ‘opkommandeer’. 
En in die media is geen woord selfs oor sy besoek 
gerep nie.

’n EFF segsman, Mbuyiseni Ndlozi, het hierdie sin-
istere beplanning van die EFF bevestig toe hy gesê 
het: “They aren’t calling for white genocide, but if 
the people think blacks will continue to live in land-
lessness, then slaughter will happen.”
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Grond is grond, of dit nou ‘n plaas is, ongebruikte 
grond en of dit ‘n huis op ‘n dorp of in ‘n stad is, 
grond is eiendom en dit is wat hulle wil hê.

U sal onthou dat Malema in 2008 gewaarsku het 
dat Suid Afrika sal brand as Zuma vervolg word. Die 
aanklagte teen Zuma is kort daarna teruggetrek. 
Malema het gewaarsku dat Zuma die Nkandla geld 
moet terugbetaal, nou moet hy dit doen. Malema 
het gewaarsku dat die Guptas vervolg moet word, 
nou word hulle ondersoek. Malema het gesê dat 
Zuma vir Pravin Gordhan moet uitlos, en hy het. En 
toe, ongeveer ‘n uur na Malema gesê het dat die 
staatskaping verslag vrygestel moet word, is dit vry-
gestel. Wie is dus in beheer?

Onder ons neuse erken elke gesaghebbende in die 
regering die rewolusionêre gesag waarmee Malema 
optree. Hy heers reeds in Suid Afrika en sy intensies 
om die blanke uit te wis, was nog nooit ‘n geheim 
nie. Die skare het hom toegejuig na sy uitspraak 
oor ‘n menseslagting. Die onderliggende gevaar 
hier is dat Malema ‘n ondersteuningsbasis het wat 
met dieselfde militante intensies as hul leier na die 
blankedom kyk.

Mense staar hulle ook blind teen die lae persentasie 
stemme wat Malema in die verkiesing verwerf het. 
Dis gevaarlike statistiek. In elke land is daar ‘n sekere 
groep rewolusionêres. Dit is jong radikale mans, 
hoogs opsweepbaar en baie intimideerbaar. Dit is 
daardie groep wat volksmoord en rewolusie dryf. Dit 
is daardie groep wat Malema na die EFF toe lok. Dit 
is nie soseer die grootte van sy ondersteuningsbasis 
nie, eerder die karakter en vermoë van sy mag.

Mense is te gefokus op ‘n optog of ‘n uitspraak. Dit 
maak nie saak hoe stil of vreedsaam die EFF raak 
nie, dit verminder die gevaar op geen manier nie. 
Ontleders en kommentators maak presies dieselfde 
fout. Ons sien gereeld in die media hoe opinievorm-
ers, selfs in die teenwoordigheid van hierdie duide-

like bedreiging, telkemale terugval op die beskerm-
ing van die wet, wette wat vir rewolusionêres niks 
beteken nie.

Dr Pieter Groenewald, VF Plus voorsitter, sê Malema 
se uitlatings skep rassehaat asook die potensiaal van 
‘n burgeroorlog in Suid Afrika. Groenewald wil ‘n 
klag by die parlement se etiekkomitee teen Malema 
indien. Moet ‘n mens oor sy naïwiteit lag of huil?

Phumzile van Damme, die DA se nasionale woordvo-
erder sê die party verwerp Malema se kommentaar. 
Hulle wil ook ‘n saak aanhangig maak. Hierdie mense 
verloor tred met die werklikheid op die grond. Mens 
dien nie ‘n klag teen rewolusie in nie. Die rewolusie 
was dit met jou bloed van die tafel af.

Die mobilisasie van bykans 50 000 EFF lede in Preto-
ria het geen invloed van die wet oor hul optrede aan-
vaar nie. Tienduisende het bykans 200 meter vanaf 
die Uniegebou betoog; en daar was net ‘n handjievol 
polisiemanne teenwoordig. Dis hoe staatsgrepe uit-
gevoer word.

In sulke omstandighede het die wet, of verwerp-
ing van hierdie uitsprake en optrede deur politieke 
partye, ontleders en kommenators geen effek nie. 
Die werklikheid is dat daar nie ‘n regs- of politiese 
oplossings vir ‘n rewolusionêre mobilisasie bestaan 
nie. Malema is rewolusionêr, hy is dit in sy beplan-
ning en sy wese, met of sonder enige radikale uit-
sprake en ongeag van wie klagtes teen hom indien.

Wees permanent paraat, ongeag van wat hy sê, of 
hoe dikwels gewelddadige protes voorkom. Dis alles 
deel van rwolusionêre oëverblindery.

VERRAAD IN DIE KERK
In September 1985 het ‘n groep predikante van ver-
skillende kerke in Pietermaritzburg bymekaargekom 
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vir ‘n byeenkoms genaamd Nasionale Inisiatief vir 
Versoening (NIV). Hulle ideaal was ‘n veelrassige 
samelewing wat so gou moontlik in Suid–Afrika tot 
stand moes kom.

Hiervoor moes die NG Kerk as grootste Afrikaanse 
Kerk gewen word. As die Afrikaner se Kerk sou val, 
sou die pad na die uiteindelike abdikasie van partisie 
soveel makliker wees.

By hierdie byeenkoms het predikante van die NG-
kerk prominent in die trant van die nuwe rigting na 
vore getree. Na afloop van die vergadering het hier-
die NG predikante ‘n gesamentlike verklaring uit-
gereik waarin hulle onbeskroom verklaar het: “Ons 
het berou oor die wyse waarop ons die eenheid van 
die kerk geskend het, sowel binne ons eie kerk as in 
die breër ekumeniese verband in Suid-Afrika.”

Dit blyk hulle het die dinge agter PW Botha se rug 
bekook. Groot geheimsinnigheid omhul vandag nog 
steeds hierdie vergadering. Die reis- en verblyfkostes 
van sowat 50 predikante wat per vliegtuig soontoe 
gegaan het en van hotelhuisvesting voorsien is, is 
deur ‘n onbekende donateur deur bemiddeling van 
die destydse moderator van die NG kerk in Noord-
Transvaal betaal.

Hoekom hunker die NG Kerk na die Heidense sata-
niese bestel? Ons vind hierdie NG Kerk sekte se oor-
sprong in die Zoroastriese Babiloniese heidendom.

Konstantyn is die konneksie tussen die Heidendom 
en die geloof in die Judese  Messias. Deur die bood-
skap van belydenis as ‘kultuur-vermenging’ te ver-
duidelik, het die Heidendom dit vergiftig tot feitlik 
onherkenbaar.

Indien jy enige aspek van die groei van die Chris-
tendom bestudeer, sal jy een bloedbad na die an-
der vind. Indien jy sou voortgaan in ’n soeke na die 
ergste vervolging van Christene deur Heidene, sal 
jy vind dat dit ’n piekniek in die park was in verge-

lyking met wat ‘Christene’ oor baie eeue heen aan 
nie-Christene gedoen het, en selfs aan mekaar in 
verskeie worstelinge om beheer.

Konstantyn het Christenskap as die Romeinse Staats-
godsdiens verklaar, maar die vorm was ver van eni-
giets bekend aan die eerste Nasareners. Konstantyn 
moes die menigtes van Heidene (meestal sy soldate) 
laat saamsmelt met die Nasareense geloof, ten ein-
de sy groot ryk te kon beheer. Hierdie versoening, of 
samevoeging van die Nasareense geloof met Mith-
raïsme, se eindproduk is wat ons vandag sien as  die 
‘Christendom’. Hy het die ‘kruis’ die primêre simbool 
van hierdie nuwe samesmelting gemaak, en die Hei-
dene saamgetrek rondom die emosionele betekenis 
daarvan. Die hoof saak by sy Nicene Raad in 325 CE, 
het plaasgevind op die datum van ‘Easter’ (Ishtar), 
weereens die mees belangrike punt in die Heidense 
begrip wanneer die son die Zodiac ‘kruis’ by Taurus.

Konstantyn het Mithras en ‘Christus’ saamgevoeg, 
en van die Heidense agtergrond van son-aanbidding 
gebruik vir elke vertolking. Baie van die pastore in 
die Christendom weet hierdie dinge, maar haal dit 
nooit op nie. Die meeste gee nie om nie, dis net nog 
’n werk.

’n Paar is bang dat as hulle dit na vore sal bring, hulle 
wêreld uitmekaar sal val. Jy sal oplet dat indien jy 
hierdie dinge in die privaatheid bespreek met ’n pas-
toor, hy twee of drie verse uit Paulus se briewe sal 
aanhaal en daarna versteen — nie gewillig om die

waarheid te ondersoek nie. Hy wil nie werklik tot op 
die bodem hiervan delf nie, want dit sal alles wat hy 
leer en leef, ontmasker as ’n leuen.

Die sekulêre bevolking leef ook in hul eie droom-
wêreld. Sommige is idealiste, en gaan sorgvry deur 
die lewe, tevrede met die weervoorspellings en 
sport-uitslae. Daar is baie dinge om jouself mee be-
sig te hou, maar baie min mense kan werklike
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inligting kry en dit in ’n betekenisvolle vorm plaas.

Die Romeinse Dier se kragtigste instrument is die 
kalender, of soos dit ook genoem word, die groot 
‘treknet’.

Wanneer mense daarvan bewus gemaak word dat 
die ou Babiloniese ‘ritmes’ ingebou is in die jaarlikse 
siklusse van Son-dag, Kersfees, Paasfees (Easter) en 
Halloween, maak dit soms hierdie rituele nog meer 
aantreklik vir hulle.

Die ‘Oosterse’ godsdienste het baie Westerlinge 
begin fassineer, en hulle soek na versteekte gehei-
menisse daarin – en hulle noem dit ‘Nuwe Era’. Een 
onlangse beweging van ’n Nuwe Era kultus, is die 
omhelsing van die Standbeeld van Vryheid (Statue 
of Liberty) as ’n afgod. Hulle plaas lelies naby ‘n 
gedenkplaat met ‘n gebed daarop, aan haar gerig as 
‘Moeder Aarde’. Hierdie enorme beeld is ’n afbeeld-
ing van die Babiloniese godin van Dageraad, Moeder 
Aarde of Gaia. 

Koningin Semiramis behou haar beeld, alhoewel sy 
’n heks was. Die beeld was ‘n geskenk van die Franse 
aan Amerika, ’n groter replika van ‘n standbeeld 
van die songodin op ‘n brug in Frankryk. Die globale 
‘geheime organisasies’ gekoppel aan die Illuminati 
weet alles hiervan, en hulle maak net seker dat die 
gewone mense gemanipuleer word om hul agendas 
uit te voer.

Hulle verwys na gewapende magte as “kanonvoer” 
en gebruik oorloë om meer geld te maak en bev-
olkingsgetalle onder hul beheer te hou. Die liefde vir 
geld en olie dryf hierdie boosheid aan.

Konstantyn het die onderskeidingsteken, genoem 
die ‘labarum’ aanvaar, ’n kruis met ‘n krans daarbo 
met die Griekse letters CHI en RHO aan die binne-
kant. Hy het dit op die skilde van sy soldate laat sit 
as die ‘Christelike’ kenteken om voort te gaan in oor-
winning.

Later is die ‘Kruisvaarders’ uitgestuur terwyl hierdie 
plunderende moordenaars groot rooi kruise voor 
op die bors gedra het. Die woord ‘Kruistog’ verwys 
na hierdie kruis (crux). Hierdie foute het die wêreld 
oorweldig omdat dit in groot duisternis is. Jesus het 
gekom om Sy volk oor die wêreld te leer, maar dit 
het Sy leringe nie aanvaar nie. Daarom, wanneer die 
tyd aanbreek, sal die wêreld gestraf word, skuldig 
bevind word aan die wandade teen Hom, en die ge-
hoorsame kinders van die Vader sal dit beërwe.

Daar is ‘n gesegde wat sê dat ’n wyse man met sy 
vinger na die maan gewys het. Die idioot hou slegs 
die vinger dop.

As ons kyk na die uitkoms van die Christendom oor 
die laaste 1 600 jaar, wil dit voorkom of die hele punt 
baie vroeg al verlore was. Konstantyn se regering 
het probeer om ’n ‘probleem reg te maak’, en dit 
net vererger. Dit is ’n treurige ding om te sê, maar 
regerings het nie veel verander wat dit betref nie. 
Gedurende die ‘ver-Christeliking’ van die Noorse ge-
biede en gedurende die Kruistogte, het mense die 
keuse gehad: ‘Bekeer of sterf’. Toe het die 600 jaar 
heerskappy van terreur gekom deur die inkwisisie.

En onlangs het die Algemene Sinode besluit dat Je-
sus verkeerd was toe Hy die volgende gesê het:

Joh 8:44 “Julle het die duiwel as vader, en die be-
geertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n 
mensemoordenaar van die begin af en staan nie in 
die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid 
is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy 
eie, omdat hy ’n leuenaar is en die vader daarvan...”

Dit is duidelik dat ‘n onpersoonlike mag nie kan lieg 
of moord pleeg nie. ‘n Mensvreterleeu is tog nie ‘n 
moordenaar nie omdat dit nie ‘n morele persoon is 
nie!

Maar volgens Dr Ben du Toit mag ons Jesus se foutjie 
hier oorsien, want Hy het nie die wetenskaplike ken-
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nis, agtergrond of insig gehad wat ons het nie. Jesus 
was, na alles, maar net ‘n produk van Sy voor-weten-
skaplike kultuur.  En hierdie predikant sien dit wat hy 
kwytraak nie as laster nie.

Dit is onseker of ‘n toekomstige Algemene Sinode 
gaan besluit om Johannes 8:44 uit die Bybel te ver-
wyder. Dit is duidelik dat hulle oor die mag beskik 
om dit wel te doen, want hulle verander die Bybel 
net soos dit hulle pas.

Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat 
daar ‘n wye diversiteit van interpretasies en toepass-
ing van die Bybelse boodskap oor die Bose en demo-
ne binne die NG Kerk is. Daar is lidmate wat die per-
soonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en 
daar is lidmate wat die nie-persoonlike aard van die 
duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken 
die realiteit van die Bose —Wynand Louw.

BEREI VOOR VIR ALSEM
Uit ondervinding het ons reeds geleer dat ‘n mens 
min kan glo wat uit Amerika kom. Hulle is lafhartig 
en maak gewoonlik ‘n berg van ‘n molshoop. Hol-
lywood het verskeie flieke gemaak oor katastrofiese 
gebeure wat die aarde tref en dit het mense uitein-
delik daarvan oortuig dat dit net Hollywood is wat 
sulke dinge uitdink.

Daar is ook gedurig waarskuwings oor asteroïede, 
ens., wat die aarde dalk kan tref en dan word daar 
gepraat en voorberei. Maar sal ‘n mens triljoene 
dollars se koste aangaan net vir ‘ingeval’ ‘n 330 voet 
(110 meter) deursnee antroïed de aarde tref? Die 
uitwerking daarvan sal maar ‘n radius van 48 kilom-
eter hê ... en wat is die kanse dat dit op ‘n stad soos 
Los Angeles kan val?

Amerika hou daarvan om onbenullighede buite ver-
houding op te blaas, dalk om die aandag van die 
werklike gevaar af te trek. 

Paul Chodas, bestuurder van NASA se Center for 
Near-Earth Object Studies by die Jet Propulsion Lab-
oratory in Pasadena, Kalifornia, sê dat die sentrum 
daarop gemik is om potensiële gevaarlike komete 
en asteroïede op te spoor. Hulle lys 659 asteroïede, 
maar nie een het die potensiaal om die aarde te 
beskadig nie.

Op 30 Junie 1908 het ‘n asteroïed op die hoogte 
waarop vliegtuie gewoonlik vlieg, in Tunguska in Si-
berië ontplof. Dit was minder as 30 meter in deursnee 
en die ontploffing het tiene van miljoene bome oor 
1 280 vierkante kilometer. Navorsers meen dit was 
so kragtig as ‘n medium grootte waterstof bom en 
‘n paar honderd maal kragtiger as die een wat op 
Hirosjima geval het.

In 2013 het ‘n asteroïed bokant die Russiese stad, 
Chelyabinsk ontplof en ‘n duisend mense is dood.

Daar word verwag dat ‘n asteroïed die aarde in Mei 
2020 gaan tref. Die moontlikheid was eers 2%, maar 
dit het nou geklip tot 100%. Dit sal Suid-Carolina 
naby die Stille Oseaan tref.

Volgens die Bybel gaan ‘n asteroïed die aarde wel 
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tref, maar dit sal veel groter wees as 100 meter in 
deursnee. Openbaring 8:10-11 gee vir ons ‘n beskry-
wing daarvan.

“En die derde engel het geblaas en ‘n groot ster wat 
soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval en dit 
het geval op ‘n derde van die riviere en op die wa-
terfonteine. En die naam van die ster word genoem 
Alem; en ‘n derde van die waters het als (giftig) ge-
word en baie mense het gesterwe van die water om-
dat dit bitter (giftig) geword het.”

Daar is twee basuine wat hierdie derde een vooraf-
gaan. Die eerste bring hael en vuur met bloed ge-
meng uit die ruimte. Die tweede praat van ‘n bran-
dende berg wat in die see val en wat ‘n derde van die 
lewe in die see vernietig en ‘n derde van die skepe 
verwoes.

Dit waarvan hier gepraat word, is nie klein stukkies 
klip van 110 meter deursnee nie. Om ‘n derde van 
die aarde so te sê te vernietig, verg ‘n veel, veel grot-
er asteroïed.

Dus, as hulle van al die kleintjies weet, dan sal hulle 
ook van die grotes weet, maar swyg net daaroor. 
Ons kan dus aanneem dat hulle dit vir ons wegsteek.

Inligting het die manier om na die oppervlak te kom, 
maak nie saak hoe mense dit probeer wegsteek nie. 
Teen hierdie tyd weet ons almal van die ontsaglike 
bunkers dwarsoor die wêreld waarin die elite gaan 
wegkruip en wat waarskynlik hulle praalgrafte gaan 
word. Hoekom gaan hulle wegkruip? En wat weet 
hulle wat hulle van die gewone mense wegsteek?

Hou die sosiale media dop, want dit is al waar u in-
ligting hieroor gaan kry.

Die woord “alsem” word net een keer in die Nuwe 
Testament genoem, maar dit kom agt keer in die Ou 
Testament voor. Elke keer word dit geassosieer met 
bitterheid, gif en die dood.

DAGGA HET GEWEN
Die wêreld word nou op sy kop gedraai met die eers-
te wettige verkope van dagga in die Amerikaanse 
staat Colorado waar gelisensieerde instansies en 
persone gemagtig is om dagga te verkoop.

Die wettige verkoop van dagga word gesien as ’n 
nuwe tendens in die dwelmhandel, en bykans 40 
apteke wat dagga tot hede as geneesmiddel voor-
sien het aan “pasiënte wat ongesteld is”, mag dit 
nou ook aan daggarokers beskikbaar stel.

In die staat mag dagga ook wettig verbou word. Ver-
skeie landbouers het begin om reuse gebiede aan te 
plant, terwyl ander instansies gereed maak om ver-
werkte dagga as medikasie te bemark.

Talle instansies is egter besig om “dagga-lokale” in te 
rig, wat soortgelyk is as biertuine omdat die handel 
in dagga geskoei is op die alkohol-wette van die land.

Ons eie land is nog nie by daardie punt nie, maar ons 
beweeg vinnig soontoe. Ons departement van ge-
sondheid het onlangs ‘n duidelike plan aan die par-
lement uiteengesit wat medisinale dagga toeganklik 
maak vir mense met chroniese pyn.

Die IVP en DA het dit verwelkom dat ‘n regulasie-
raamwerk reeds teen Januarie 2017 vir openbare 
kommentaar beskikbaar sal wees. En dit, as dit 
slaag, sal ‘n maklike wegspringplek wees vir mense 
wat geneig is tot dwelmmisbruik.

Die probleem is egter dat dagga ‘n besonder groot 
bydrae tot genesing van siektes kan bring. ‘n Vriend 
van ons het klierkanker en net een eetlepel dag-
gatinktuur per dag hou die kanker terug.

VERAGTELIKE FRANKRYK
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Dis die land waaruit ons voorouers kom het, die land 
waaruit die Franse Hugenote gekom het, maar van-
dag is hulle siek-liberaal.

Die Franse regering het planne aangekondig om pro-
life webtuistes wat glo bevooroordeelde inligting 
gee oor aborsie terwyl hulle voorgee om neutraal te 
wees, te blok. 

Onthou u die leuse van die Franse Rewolusie: Vry-
heid, Gelykheid en Broederskap? Die nasate van 
daardie waansinnige duiwels is vandag steeds in die 
regering. Met die bestorming van die Bastille was 
daar net 1 gevangene om vry te laat en hulle het met 
rooi gesigte gestaan. In hulle woede het hulle die 
room van Frankryk so te sê op die valbyl uitgeroei.

Dit wil voorkom asof daardie bose gees vandag nog 
onder die Franse leef. Hulle siek gesanik na Vryheid, 
Gelykheid en Broederskap is besig om hulle steeds 
verder oor die afgrond te sleep.

Onder die wysiging van ‘n bestaande wet oor “Ge-
lykheid en Burgerskap”, staar eienaars van pro-lewe 
webtuistes ‘n boete van 30 000 euro’s (Ongeveer 
R450 000) in die gesig, asook 2 jaar tronkstraf. Die-
selfde straf geld ook vir die “offence of obstruction 
to abortion” wat sedert 1993 onwettig is.

In 1993 het die Franse regering ‘n wet gemaak wat 
pro-lewe aktiviste verhoed om “morele en psigolo-
giese maneuvers” te gebruik om ‘n vrou te oortuig 
om nie voort te gaan met aborsie nie.

In een geval is ‘n 84 jarige pro-lewe aktivis, Xavier 
Dor, ‘n boete van 10 000 euro’s opgelê omdat hy 
probeer het om vroue by ‘n aborsie-kliniek te be-
raad.

Daar word gesê dat Dor gebreide babaskoentjies 
vir ‘n vrou gewys het. Die 31st Criminal Chamber of 
Paris het bepaal dat wat hy gedoen het, uitgemaak 

word as ‘ongehoorde geweld’. 

Laurence Rossignol, minister van gesins-, kinder- en 
vroueregte, het in ‘n verklaring gesê: “Om vyandig 
teenoor aborsie te wees, is ‘n opinie wat beskerm 
word deur die burgervryheid in Frankryk, maar om 
webtuistes te skep wat amptelik voorkom, maar eint-
lik net bevooroordeelde inligting gee wat ontwerp is 
om af te skrik, te beskuldig of om trauma te veroor-
saak, is nie aanvaarbaar nie.”

Die regering se webtuiste egter gee geen inligting 
oor alternatiewe oplossings vir aborsie nie. Die web-
tuiste wat die meeste aandag getrek het gedurende 
die debat, is igv.net. Dit adverteer swangerskap be-
rading en het ‘n lys van gevalle van na-aborsie vroue 
wat spyt was oor hulle besluit. Dit gee ook verskil-
lende tipes aborsie metodes saam met die geas-
sosieerde gesondheidsrisiko’s. Die regering se web-
tuiste, ivg.gouv.fr, noem nie berading of potensiële 
gesondheidsrisiko’s nie.

Wat veral kommerwekkend is omtrent die Franse 
wet, is sy intensie om webtuistes te blok of te verban 
wat hulle besluit het is misleidend of gee foutiewe 
inligting.  Die probleem is dat die waarheid en die 
leuen kan ‘n kwessie van opinie wees wanneer dit 
kom by komplekse, morele en filosofiese sake soos 
aborsie.

Die feit dat die regering voel dis nodig om in te tree 
as arbiter van die waarheid, is ‘n gevaarlike ontwik-
keling en behoort nie net die Pro-lewe mense te be-
kommer nie, maar alle voorstanders van vryheid van 
spraak.

VELKLEUR
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‘n Liberale vrye denker wat alles en almal op twee 
voetsole bemin en die hemel wil indra, het onlangs 
aan ons geskryf “Ek kan nie aanvaar dat jou velkleur 
iets met jou saligheid te make het nie.”

Laat ons kyk of sy kloutjie by die oor uitkom.

In Gen. 1:26 sê God: “Laat ons mense maak na ons 
beeld en ons gelykenis.” Die s.nw. “beeld” sê ee-
rstens vir ons Adam en sy Maker lyk na mekaar. Die 
woord “gelykenis” neem dit ’n stappie verder as 
net die uiterlike. Volgens Strong H1819 kan dit ook 
beteken dat daar ooreenstemming is in denke. Mak-
er en maaksel is dus nie net mekaar se ewebeeld 
nie, maar mekaar se gelykenis op ‘’n hoër vlak.

Dit maak heeltemal sin, want hier tree die Skepper 
se eie wet in werking wat Hyself verorden het, nl. 
dat “soort nét sy eie soort” kan voortbring.

Hierdie wet bepaal daarom ook heel logies dat slegs 
die blanke óf die swarte na God se beeld en gelykenis 
geskape kan wees. Want selfs ’n vyfjarige kind sal vir 
jou sê ’n blanke man en ’n swart man is nié mekaar 
se ewebeeld nie en verskil soos dag en nag.

Ons moet daarom aanvaar dat eienskappe en ken-
merke wat tot die Maker behoort ook by die maak-
sel gevind sal word. 

A.W. Tozer het in sy klassieke werk “Attributes of 
God” altesaam 18 onderskeidende kenmerke van 
die Skepper uitgewys. Ek noem net enkeles: Wy-
sheid, Soewereiniteit, Skeppend, Liefde, Genade, 
Geregtigheid, Minsaamheid en Goedheid.

Uit empiriese waarneming weet ons dat hierdie 
eienskappe slegs by die blanke Westerling voorkom. 
Hy het/besit wysheid, hy is gemaak om te heers; hy 
het ’n skeppende gees soos sy Maker — álles wat op 
die aarde tot stand gebring is, is deur die blanke se 
toedoen daargestel.

As die swarte ook na die beeld en gelykenis van die 
Skepper gemaak is, wáár is hierdie vrugte van sy 
gees, sy prestasies?

Die blanke se hoogste vervulling is om lief te hê en 
genade te betoon — kyk maar wanneer daar groot 
natuurrampe plaasvind, dis altyd die blanke wat hom 
daarheen haas om die agterlike, hulpelose swarte by 
te staan. Nog nooit het die swartvel hom eers verw-
erdig om die blanke in sulke omstandighede te gaan 
probeer help nie. 

Ja, hy sal daarheen gaan om te steel en te roof.

Die woord “liefde” bestaan nie eens in sy taal nie. Hy 
weet net van “ek lus jou!” en dit maak nie saak of dit 
sy ma, sy suster of sy dogter is nie.

Goedheid en minsaamheid kry jy ook net onder 
blankes.

Vriend, glo jy nog hulle is al twee na die beeld en 
gelykenis van God geskape?

’N MISLUKTE STAAT
Waarom het elke land in Afrika, na-Koloniale heer-
skappy, weggesink in ‘n verrottende, verkrummelen-
de, stinkende mishoop?

Hoekom is dit dat in alle gevalle die ekonomie en in-
frastrukture van hierdie lande inmekaar gesak het, 
misdaad seëvier, werkloosheid volhou, swak leier-
skap en wanbestuur algemeen is, omkopery en kor-
rupsie is aan die arde van die dag en roofdierpolitiek 
word op alle vlakke van die regering bedryf?

Hoekom leef meeste van die mense in Afrika in el-
lendige armoede, is swak geskool, werkloos en het 
baie min hoop vir die toekoms?
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Hoekom is dit dat as ‘n Afrikaleier sy vet agterstewe 
eers behoorlik in die Stoel van die Rgering het, sluit 
hy sy oë vir die pleidooi van sy mense wat hom in 
die eerste plek daar geplaas het , en behandel hy sy 
“onderdane” met minagting?

Dit verg iemand baie wyser en met meer kennis as 
ek om al hierdie vrae te beantwoord, maar ek sal ju-
lle dit sê: Daar is sekere standaarde, norme en kon-
septe afwesig in Afrika.

Standaarde, norme en konsepte soos Integriteit, 
moraliteit, eerlikheid, vertroue, etiek, ordentlikheid, 
morele waardes en geloof.

En daar is ‘n algemene wanbegrip van die betekenis 
van sekere woorde soos: Vryheid, demokrasie, self-
beskikking, menseregte, instandhouding, bemagtig-
ing, gelykheid, aanspreeklikheid en verantwoorde-
likheid.

Dis duidelik dat ‘n groot aantal van hierdie woorde 
en konsepte van Westerse oorsprong is. Afrikane 
egter het soortgelyke woorde en tradisies: Ubuntu 
-- medelye en menslikheid; Amandla -- mag aan die 
volk; Uhuru -- Vryheid, ens. 

Maar wat is die realiteit? Ons sien bloedige staats-
grepe, xenofibia, stamoorloë, mense wat uit hulle 
lande vlug, vlugtelinge en onwettige immigrante op 
‘n skaal soos nog nooit tevore nie. Faksiegevegte, 
honger, siektes, omkopery en agterkamer ‘deals’ op 
‘n massiewe skaal.

Vroue en kinders, die armste van die armes, die 
haweloses, die werkloses, die ongeskooldes van 
hierdie kontinent, byt die spit af van al hierdie ellen-
de wat op hulle opgestapel word deur hulle wat gek-
ies is om die land te ‘run’. Hulle wat veronderstel is 
om die behoeftes en veiligheid van die burgers eers-
te te stel. Hulle wat veronderstel is om hulle lande te 
laat groei. Hulle wat veronderstel is om bewaarders 
van die land te wees  vir toekomstige geslagte.

Ongelukkig het dit nooit gebeur in Na-Kolonialisme 
in Afrika nie.

Die nuutste slagoffer van ‘Staatskaping’ deur ‘n ko-
rrupte krimineel, is Suid-Afrika. Sy president, Jakob 
Stortkop Zuma, en sy ewe onbevoegde ANC kamer-
ade, het hierdie eens florerende land met die een na 
die ander lae hou tong in die sand laat lê.

Toe die wrede sisteem van apartheid in 1994 afge-
breek is, het die African National Congress met sy 
eie kaders ingestap — en dit was besigheid soos 
gewoonlik. Werkloosheid, misdaad en korrupsie en 
hoër as ooit tevore.

Die VN en Transparency International het in 2016 
‘n jaarlikse Corruption Perceptions Index vrygestel. 
Dit rangskik 175 lande op hulle vlakke van openbare 
sektor korrupsie, en Suid-Afrika is verklaar as die 
mees korrupte land ter wêreld.

Die gewone inwoner in ‘n Suid-Afrikaanse lokasie is 
niks beter af vandag as wat hy was gedurende die 
vorige blanke regime nie. Om die waarheid te sê, 
baie sal sê dat dinge baie erger geraak het — oproer 
in die strate, stakings, buitebande wat brand, die 
verniel van eiendom, afsper van paaie, plundering 
en protes-aksies vind plaas elke dag van die jaar 
as gevolg van die afwesigheid van dienslewering. 
Skoon water het ‘n skaars kommoditeit geword, ele-
ktrisiteit word gereeld afgeskakel en basiese voedsel 
het uitermate duur geword.

Maar dit is niks nuuts nie.

Van die 54 state waaruit hierdie Donker Kontinent 
bestaan, is daar nie eens een wat voorgehou kan 
word as ‘n voorbeeld van goeie regering en voors-
poed na die beëindiging Koloniale heerskappy nie. 

En mister Jacob Zuma vryf sy hande laggend saam 
en stoot sy dik, vet bors uit so trots is hy daarop!
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Hierdie is maar net ‘n opsomming van wie en wat 
die swarte is en waartoe hy in staat is om met sy 
onvermoëns te vermag. Amerika het ‘n swart presi-
dent gehad met meesal blankes in sy regering en kyk 
net na watter dieptes van ellende en chaos het hier-
die homoseksuele, verwaande baster die land heen 
gesleep.

In 1838 het die Voortrekkers met die swartes te 
doen gekry en gevind dat hulle oneerlik, wellustig, 
gewelddadig, slu, ens., is en dat hulle kapteins elke 
onderdaan ‘besit’, soos hy sy klomp vrouens en byw-
ywe besit. Hierdie onderdane het geen seggenskap 
gehad nie, moes baie mooi in hulle spoor trap om 
nie met ‘n paar vinnige knopkieriehoue teen die sk-
edels terug op die spoor gebring te word nie.

Maar 180 jaar se kontak met die blanke beskaw-
ing kon niks daaraan verander nie. Waar die swarte 
destyds uit die natuur geleef het of gesteel het wat 
hy wou hê, het hy in die Westerse beskawing baie 
gou uitgevind hoe om die wette en beginsels van die 
Westerse beskawing teen die blanke te gebruik.

Oor baie geslagte heen het die swart pa sy swart ‘wy-
sheid’ en sy vurige haat vir die blanke aan sy kleintjie 
oorgedra. En met elke geslag is nog iets meer 
daarvan bygevoeg, veral met die hulp van Efraim en 
sy sendelinge wat hulle swart broers met groter slu-
heid en onderduimse metodes toegerus het.

Wat ons in hierdie land het, is ‘n erflating deur 
Efraim-sendelinge wat stelselmatig die swartes 
teen ons vergiftig het sodat geen goeie bedoeling 
of goeie daad later meer iets beteken het nie. Dis 
hoekom dit Malema se grootste begeerte is om ‘n 
volksmoord teen die blankes uit te voer, want dis die 
enigste lewensles wat hy by sy vaders en voorvad-
ergeeste geleer het. As produk van daardie tyd is hy 
nie in staat tot iets anders nie!

HOLLAND EN VRYHEID
Volgens die onafhanklike TV-stasie Russia Today, sal 
die Hollander, Geert Wilders se Partij voor de Vrij-
heid (PVV) moontlik nou, na Trump se oorwinning, 
in ‘n algemene verkiesing kan wen. Dit sal beteken 
dat Holland nog ‘n Brexit sal wees en nog ‘n anti-
multi-kulturele land in Europa.

Geert Wilders

Jare lank het die ‘bruikbare idiote’ in Wes-Europa 
gehelp om die Europese kultuur en sy mense te ver-
nietig. Die frase ‘useful idiots’ kom skynbaar van Sta-
lin af en verwys na Westerlinge wat mislei word om 
goeie dinge oor slegte regimes te sê. Stalin en Lenin 
het dit gebruik om simpatiseerders in die Weste te 
beskryf wat blindelings Kommunistiese leiers onder-
steun. Hulle het dit genoem ‘polyezniy idiot’.

Wilders, Brexit, Trump en Putin is nie ons redders 
nie, Die Messias is, maar hierdie dinge is reaksies 
op die onnoselheid en dom denke van die bruikbare 
idiote wat leef in hulle neo-Leninistiese filter-borrel. 
Alhoewel hulle in hul universiteite geleer word van 
‘oorsaak en gevolg’ in die natuurlike wêreld, pas 
hulle dit nie toe op die sosiale wêreld nie. Hulle 
kyk slegs na die gevolge, hulle sien die waarheid 
daarvan, maar steur hulle nie aan die oorsaak nie.
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Te veel rook, drink, dwelms en voodoo musiek (in 
die vorm van Rock, Hip-hop, Rap, Samba, Jazz) het 
hulle verstandelik vertraag om die waarheid te sien 
en te verstaan. Hulle sal nou hulle denkwyse moet 
verander, want hulle sal binnekort aan die verkeerde 
kant van die geskiedenis wees.

Wanneer blanke mans uiteindelik weer die mag het, 
sal daardie ‘polyezniy idiots’ en al die Hibrides waar-
voor hulle so lief is, die Boek van Esra moet lees om 
te sien wat met hulle gaan gebeur. Daardie Hibrides 
is verkondigers van feminisme, Black lives Matter, 
regte vir homoseksueles, kampvegters vir aborsie, 
ens.

As gevolg van hierdie bruikbare idiote lyk Amerika 
en Europa op die oomblik so:

Daar word in die strate geskiet, daar is oral onluste, 
polisie word in lokvalle gelei, dubbelsyfer inflasie, 
bomme ontplof in stede, stygende werkloosheid, 
geen ekonomiese groei, privaat eiendom word ge-
konfiskeer, die ergste rassespanning in ‘n leeftyd, 
God is uit die skole verban, meer aborsies as ooit, 
onwettige immigrante wat instroom — die lys is 
baie lank. En Amerika het ‘n harde hou gekry: Onder 
Obama het die nasionale skuld verdubbel in 7 jaar 
en staan op $19 triljoen dollars.

Trump het op die regte tyd gekom en na sy oorwin-
ning, volg Europa skynbaar ook. Ons sien reeds die 
fenomenale opgang van die regses in Europa en die 
moontlikheid dat die Europese Unie-monster inme-
kaar gaan sak.

‘n Amerikaner wat, heeltemal te verstane, beïndruk 
is met Trump en wat hy doen, skryf oor Trump: “In 
net meer as een jaar het hy vinger-alleen die Repub-
likeinse Party totaal oorwin. Dit was so deeglik dat 
die party nou ‘n identiteitskrisis beleef. Hy het selfs 
die kenmerk en waarde van die Bush-familie afge-
takel en dit ook met die Clinton’s gedoen. Obama 
is angsbevange dat hy volgende gaan wees en dat 

Trump programme gaan kanselleer wat met onbe-
hoorlike edikte opgestel is — en dat hy ‘n nalaten-
skap sal uitvee wat nooit werklik bestaan het nie.”

Hy sê ook dis Trump wat Hillary Clinton uiteinde-
lik op haar knieë gedwing het, letterlik. Mense wat 
skrik se knieë word lam en sy het dit gedoen waar al-
mal dit kon sien. Trump het nie geskrik vir die media 
nie en hy het enige waarde wat die nuusmedia nog 
gehad het, verpletter. Hy het al hulle groot manne 
versamel en ‘n pak slae uitgedeel.

Wêreldleiers praat oor hom asof hy reeds president 
is. Hulle hoef nie van hom te hou nie, vrees is goed 
genoeg. Mikhail Gorbachev het sekerlik nie gehou 
van Ronald Reagan se bevel om die muur af te breek 
nie, maar hy het. Obama was nooit gevrees nie, daar 
is die spot met hom gedryf.

Trump het die swyende meerderheid verenig. Die pers 
het saamgeknoei en misluk en hulle probeer nog steeds. 
Die gevolge van die uitslag van die verkiesing is 
eintlik lagwekkend. Kollege professors het vir be-
rading gegaan. Ouers het vir berading gegaan, 
en so ook hulle kinders, wat nie eintlik verstaan 
waaroor dit alles gegaan het nie, het ook gegaan. 
Hierdie verslag is oor Amerika, maar ‘n soortgelyke 
een wag dalk vir Frankryk, Oostenryk, Duitsland en 
wie weet wie nog. Die wêreld het meer as een geslag 
wat besoedel is met alles van seks tot voedsel tot 
musiek. Alles het smerig en onaanvaarbaar geword.

Sou die regses in Frankryk wen, sal hulle ook uitbun-
dig bly wees, maar spoedig sal die realiteit tot hulle 
deurdring en sal hulle tydjie van euforie van korte 
duur wees. Want wat dan? Gaan hulle leiers ook 
vasstaan, of gaan hulle swig voor die aanslag van die 
sataniese Jode?

Wat ook al gebeur, die wêreld se geskiedenis is vir 
altyd verander. Hoe het De Klerk nou weer gesê? Dit 
is onomkeerbaar. Regtig? Hier, soos in Amerika, sal 
die juk van die Jode afgegooi word. 

Jaargang 20 (November 2016)Die VAANDELDRAER



25

Die profeet Jesaja het dan ook ‘gesien’ daar kom 
weer ’n dag dat hierdie askies-dat-ek-lewe-Ada-
miete, in opstand gaan kom teen die goddelose 
wêreldbestel waarin hy homself gedompel het; en 
daardie dag sal hy die stroppe van die juk wat deur 
die heiden en demokratiese verdrukkers op sy nek 
geplaas is, van hom afgooi (Jes. 58:6):

“…dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, 
dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat 
weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek? 
...

“En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk 
van jou nek, en die juk sal tot niet raak…” (Jes. 1:27).

Al wat ons moet doen, is om rustig te bly en te wag 
op ons verlossing. Die tyd het eindelik aangebreek 
en wanneer Europa in ‘n bloedige oorlog ingaan 
weens hulle ongeregtigheid, sal die swartes hier op 
ons toesak en ons moet geestelik en fisies daarvoor 
gereed wees.

DUITSLAND GESKOK
Die mediese student, Maria Ladenburger (19), was 
op ‘n partytjie in die Duitse stad Freiburg. Na die 
partytjie het sy op haar fiets teruggery na haar ouer-
huis. Die volgende oggend is haar lyk in die Dreisam-
rivier ontdek. Ses weke later arresteer die polisie ‘n 
verdagte — ‘n 17 jarige vlugteling uit Afganistan. Hy 
het haar verkrag en vermoor deur haar te verdrink.

Die meisie se pa is Clemens Ladenburger, die regter-
hand van die direkteur-generaal van die juridiese 
dienste van die Europese Kommissie in Brussels. In 
haar vrye tyd het sy dogter in ‘n opvangsentrum vir 
vlugtelinge gewerk.

Omdat die moordenaar minderjarig is, kan hy ‘n 
maksimum vonnis van 10 jaar kry en dan word hy uit 

die land gesit.

Maria Ladenburger

Daar is opvallende parallelle met die vermoorde 
Carolin G (27). Sy het gaan draf in die omgewing van 
Freiburg toe sy spoorloos verdwyn het. Haar lyk is in 
‘n bos gevind, 30 kilometer van die plek waar Maria 
vermoor is. Carolin is ook verkrag. Die inwoners van 
Freiburg se ergste vrese het bewaarheid geword.

Enkele dae voor die moord op Maria, word 
nog ‘n jong vrou lastig geval deur sogenaam-
de vlugtelinge. Agter die stasie is nog twee 
meisies omsingel deur mans uit Gambië. 
Merkel se vlugtelingsbeleid kom weereens onder 
spervuur. In dieselfde week waarin Maria vermoor 
is, verklaar sy dat daar geen beperking is op die getal 
vlugtelinge wat Duitsland jaarliks sal inneem nie.

Maria Ladenburger was ‘n aktiewe vlugtelinghelper 
en dogter van ‘n hoë amptenare van die EU, dr Cle-
mens en sy vrou Frederika Ladenburger. Dr. Laden-
burger is ‘n senior prokureur wat die regsadviseur 
van die Europese Kommissie bystaan.

Die ouers het gevra dat pleks van blomme en ruikers 
liewer ‘donasies vir opvoedkundige werk by die Kerk 
in Bangladesj gegee word’.
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Duidelik is hulle die blindes wat ander blindes lei.

TRUMP EN MOSES
Daar word nou wyd en syd in Amerika gespeku-
leer dat Donald Trump Amerika se Moses is wat die 
volk uit Egipte na Kanaän moet lei. Maar hoewel sy 
bedoelinge dalk eg, opreg en eerlik kan wees, en 
hoewel hy ook sterk ‘regse’ neigings toon, maak dit 
hom nog nie ’n Moses nie. Iemand het tereg gesê 
“Moses is deur God ‘gekies’ om sy volk te lei; Trump 
is net ‘geroep’ om ’n taak te verrig. Net so was die 
Farao en die konings van Persië, Artasásta en Kores 
ook geroep om aan Israel diens te bewys.

Tump se ouers in KKK kleredrag

Waarvoor Trump geroep is, sal wel mettertyd duide-
lik word.

Maar wié is hierdie skatryk sakeman wat uit die 
bloute verskyn het om nou oor Amerika te heers?

Donald Trump se naam verskyn op die lys van ’n 
bekende ondergrondse New Yorkse  Ku-klux-klan-
groep, ‘The Folks Klansmen 333’ (OFK333) wat al 
sedert 1933 bestaan; en daar word gesê die lede het 

miljoene dollar tot sy veldtog bygedra. Toe Trump in 
’n onderhoud uitgevra is oor sy KKK-verbintenis, was 
sy antwoord dat verskeie vooraanstaande VSA sena-
tore en burgemeesters lede is en bygevoeg:

“Everyone knows my dad was a Klansmen and it 
runs in the family, but Look people…just because I’m 
an active KKK member doesn’t mean I’m a racist, I 
mean if Obama is a Muslim then why can’t I be apart 
of a brotherhood and have pride in my white herit-
age? If Obama shows me his birth certificate I will 
disassociate myself with the Klan, they do a lot of 
good for my community just like the people of Islam 
do on Obama’s behalf”

Trump se oupa en pa was Klu Kux Klans. Sy pa het ’n 
groot droogmakery gehad met ’n uithangbord — net 
blankes se klere word hier gewas.

Maar soos die geskiedenis reeds bewys het, gaan dit 
hier glad nie oor Trump nie; want luister ons na die 
stem van die profete is dit duidelik dat die Almagtige 
nog nooit ’n persoon geroep of gestuur het ter wille 
van homself nie. Hy moes altyd in belang van die uit-
verkore volk optree. Selfs sy eie Seun is slegs gestuur 
om na sy ‘verlore skape’ te gaan soek.

Ook in Trump se geval moet ons aanvaar dat hy 
maar net ’n blote instrument is, die doel waarvan 
ons nie nou verstaan nie. Hy is geroep, ondanks sy 
talle menslike swakhede,  tekortkominge, gebreke 
en foute.

Maar hy het ook ‘goeie’ eienskappe wat nie by Oba-
ma of sy voorgangers te vinde was nie:

In 1988 weier ’n  kommersiële lugredery om An-
drew Ten, ’n kind met ’n seldsame siekte, van Los 
Angeles na New York te vervoer na waar hy spe-
siale mediese hulp kon kry. Die redery het ge-
weier omdat Andrew met ’n lewensondersteun-
ingstelsel moes vlieg. Toe Trump dit hoor, het hy 
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dadelik sy eie vliegtuig gestuur om die kind na 
die betrokke hospitaal vir behandeling te neem. 
In 1995 het ’n motoris gestop om Trump te help na-
dat sy motor ’n papband gekry het. Trump vra die 
man toe hoe hy hom kan vergoed en dié sê “stuur 
asseblief net vir my vrou ’n bos blomme.” ’n Paar 
weke later arriveer die blomme toe met ’n nota: 
“Baie dankie. Ons het ook jou huislening afbetaal.”

In 1991 was 200 seesoldate wat aan ‘Operation De-
sert Storm’ deelgeneem het in Kamp  Lejeune in 
Noord-Carolina gestrand omdat daar nie ’n vlieg-
tuig beskikbaar was om hulle huis toe te neem nie. 
Trump het op die nuus daarvan te hore gekom en 
sy privaatvliegtuig gestuur wat met twee vlugte die 
soldate huis toe gebring het. In teenstelling hiermee 
het Obama die soldate in hul gestrande toestand net 
eenvoudig geïgnoreer. 

Die wêreld ken hom ook as ’n hardwerkende en ver-
nuftige sakeman wat nog nooit alkohol of dwelms 
gebruik het nie en baie geheg is aan sy gesin.

Maar by al hierdie goeie hoedanighede is hy waar-
skynlik ’n Vrymesselaar, want dit was opvallend 
dat hy tydens sy verskiesingstoesprake dikwels ’n 
erkende Vrymesselaarshandteken gemaak het. ’n 
Woordvoerder vir Trump beweer egter dis net ’n ge-
woonte van hom.

Sy verkiesing as president het die behoudende 
Amerikaner uit sy demokratiese slaap wakker geskud 
en skielik laat besef hy is nog ’n volk in eie reg en dat 
hy sal moet opstaan om dit te bewys.

VRYMESSELAAR-MONUMENT
Die meeste van ons is redelik bekend met die Vryme-

sselaarsimbole in die Monument, maar daar is ook 
‘n meer sinistere kant waarvan baie dalk nie bewus 
is nie. Hierdie “monumentale” Vrymesselaars-ding 
het eintlik eers werklik op die lappe gekom na die 
publikasie van ene Denise Woods se boek “Oes die 
stormwind” (2006), waarin sy as liberale Boerehater, 
“Instituut-Christen”, aktivis en “bekeerde” mense-
regte-aanbidder wat haar beywer vir vigs-, teen-
korrupsie-, versoenings-, homoseksualisme- en elke 
soort menseregteveldtog, die Boervolk wou afslag. 
O ja, terloops, die boek is ook “Opgedra aan alle 
Suid-Afrikaners in die geslag ná apartheid”!

M.a.w. hulle wat apartheid met veragting verwerp! 
Natuurlik is Woods ook van Engelse afkoms. 
Is dit dalk daarom dat sy met soveel entoe-
siasme, “behaaglik en met groot genoegdoen-
ing” finaal die spyker in die Boervolk se nasion-
alisme, volksliefde en apartheid ingedryf het! 
Wat hier volg is ’n baie kort opsomming van wat Su-
san Brink op háár beurt oor hierdie saak “op die lappe 
gebring het”, met enkele toevoegings deur myself. 
Denise Woods verseker ons in een van haar godde-
like openbaringe “Die jaar 1994 kan nie beter beskryf 
word as met die woord ‘wonderwerk’ nie. Gegewe 
die bisarre Apartheidspolitiek en die verwoesting 
wat dit meegebring het, is dit ’n wonderwerk dat die 
nasie nie buite beheer geslinger en in ‘n volskaalse 
burgeroorlog gedompel is nie.”

Maar twaalf jaar na wat sy en haar ‘Instituut-
Christene’ beskryf as die “wonderbaarlike oor-
gang in 1994 na ‘n nie-rassige demokrasie”, het 
hierdie einste “Stormwind”, volgens Susan Brink, 
“Suid-Afrika getransformeer tot ’n rowerspelonk 
waar misdaad, moord, armoede, werkloosheid, 
kinderverkragting, huishoudelike geweld, korrup-
sie, aborsie, dwelmmisbruik, pornografie, dob-
bel, prostitusie, bloedvergieting, hoogty vier.” 
En Woods verklaar verder met gesag dat die cha-
os wat ons nou in die gesig staar, die vrugte is van 
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die “saad” wat die “vorige bedeling” gesaai het — 
“apartheid”! Haar boek is dus niks anders nie as ’n 
genadelose en venynige aanslag teen nasionalisme, 
die Boervolk en sy erfenis.

Maar dis nog glad nie al nie, sy sê ook met gesag 
dat die “impak van Israel (van ouds) se “nasionale 
afgodery” ’n bewys is van die invloed van die geeste-
like magte wat ingeroep is deur Nasionalisme (die 
Boervolk) tydens die vieringe van die 1938-Eeu-
feestrek en die inwyding van die Voortrekkermonu-
ment in 1949. En dis nou ’n uitdaging om die erfenis 
van nasionale afgodery aan te spreek. Voort sien 
sy ook dis die “Kerk” se mandaat om ’n koninklike 
priesterdom te wees en dissipels van die “nasies” te 
maak”. (Watter “Kerk” en watter “nasies”? sou ons 
graag wil weet).

Die term “volksgodsdiens” wat deur Dr. D.F. Malan 
gebruik is, is Woods se aanslag teen die Boervolk 
se “nasionale afgodery”, nl. Die spreuk “wat jy saai, 
sal jy maai”. En daarmee stamp sy ons terug in die 
beskuldigde bank!

Sy vertel hoedat vele intersessies, profesieë en 
drome van die “Heilige Gees” aan haar geopen-
baar het dat die Monument ’n “sontempel” is. 
‘n Nigeriese sendeling-intercessor het dit beves-
tig: “Hierdie is die altaar wat die nasie beheer”. 
Veertien ander Nigeriërs (“profete”), “sommige 
uitvoerende bestuurders van sake onderne-
mings”, het in Februarie 1994 die land onwet-
tig binne gekom. Hierdie groep is deur ‘n Britse 
sendeling onderrig en “Hulle het verstaan dat 
dit God se plan was om Apartheid af te breek“. 
Deur die werking van die Heilige Gees, is die Voor-
trekkermonument dan ook aan die Nigeriërs open-
baar; en die breë strekking van “Oes die Stormwind” 
is dat die Simboliese Trek, die inwyding van die 
monument en die monument op sigself, die eindre-
sultaat van ’n bose nasionalisme was. Woods sê die 
Afrikaneraksies vanaf 1938 tot 16 Desember 1949 

was een groot “nasionale afgodery”.

En “Geen ander vorm van heksery, afgodery of tow-
ery van hierdie omvang het hiervóór of hierná in 
Suid-Afrika gebeur nie”. Die kerk en dr. D F Malan 
se betrokkenheid by onder andere die monument 
se inwydingseremonie, het “staatsafgodery.. vanuit 
die hoogste gesag ingestel”. “Die (blanke se) blinde 
verknogtheid aan Apartheid en die kettery van 
Christelik-nasionalisme was die gevolg van hierdie 
afgodery”.

Ek het tevergeefs na meer inligting oor 
Denise Woods op die Internet gesoek. 
Terloops, die uitgewer, Struik Christelike Boeke, is 
’n onderafdeling van Johnnic Communications Ltd., 
wat feitlik net deur ‘swart Engelse’ beheer word 
en steeds die Milnerbelange van ouds verteen-
woordig deur ’n ondervoorsitter en ’n nie-uitvoer-
ende direkteur van Anglo Platinum Ltd., en ’n nie-
uitvoerende direkteur van AngloGold Ashanti Ltd. 
Onthou julle nog Alfred Milner se groot hartsbe-
geerte: “The Afrikanerdom must be exterminated”. 
Met die finansiering van dié boek, steun Johnnic 
vandag nog Milner se oproep.

MAGOG ALLIANSIE
Turkye probeer al vir tien jaar om deel te word van 
die Europese Unie, maar hulle hom maar net nie 
toelaat nie. Nou het die Europese Unie se wetgewer 
gevra dat die blok die lidmaatskaponderhandelinge 
met Turkye moet vries omdat daardie land so hard 
opgetree het na ‘n mislukte staatsgreep in Julie.

In antwoord daarop het President Recep Tayyip Er-
dogan gedreig om Turkye se grense oop te gooi en 
migrante toe te laat om die EU te bereik. Dit sal die 
einde beteken van die ooreenkoms tussen die EU en 
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Turkye wat die vloei van migrante betekenisvol ges-
tuit het. Volgens die ooreenkoms van $6.7 biljoen 
tussen Brussels en Ankara, sal Turkye migrante ter-
ugneem teen betaling, asook ’n visa-vrye reis.

Verlede jaar het meer 1 miljoen migrante die EU be-
reik, hoofsaaklik deur Turkye.

In ‘n onlangse onderhoud met Weston Williams, het 
die Turkse president aangedui dat hy keelvol is van 
wag vir die EU om Turkye as ‘n lidstaat te aanvaar. 
Hy het ook gesê dat hy gewillig is om dit te oorweeg 
om aan te sluit by die Russies-geleide Shangai Co-
operation Organization (SCO) as ‘n alternatief vir die 
Wesblok. Hy voel daar is geen rede meer vir diplo-
matieke gestoei net om deel te word van ‘n interna-
sionale organisasie wat duidelik teësinnig is om hom 
in hulle gelede te verwelkom.

Shangai Five was die ou naam vir die SCO totdat 
Umbekistan aangesluit het. Die stigting van hierdie 
alliansie was grotendeels te danke aan Rusland en 
Sjina. 

Ricky Scaparo koppel dit aan Esegiël in die Bybel 
waar gepraat word van die Gog en die Magog.  ‘n 
Koalisie van hoofsaaklik Moslemlande sal saamstaan 
om Israel binne te val. Hy neem ook sommer aan dat 
Magog Rusland is en Gog hulle leier. Daar is egter nie 
gronde vir hierdie aanname nie en dit begin lyk asof 
ons eers sal weet wie Gog en Magog is wanneer dit 
eintlik al te laat is.

In Esegiël se profesie sal Israel in vrede woon wan-
neer die inval kom. Israel het sedert 1948 tot vandag 
toe nog nooit in vrede geleef nie.

Hierdie man, soos meeste Bybelbestudeerders, 
maak wilde aannames sonder om te dink. Hy noem 
Magog as Rusland met Gog, die vors van Ros as 
hulle leier, Persië is vandag Iran, Kus is vandag Ethi-
opië, Put is Libië, Gomer is Turkye en Beth-Togarma 

is skynbaar ook Turkye of ten minste Klein  Asië.

 REGSE WEERSTAND
 Sedert Adam en Eva uit die Tuin van Eden verdryf 
is, is die mensdom in twee hoofgroepe verdeel, nl. 
die wit ras (lig) en die res — die swart- of gekleurde 
rasse — (duisternis). Oor millennia is daar tever-
geefs probeer om hierdie twee groepe met mekaar 
te versoen.

Aanvanklik was die wit ras op sy bestemde plek, 
die kop, vanwaar hy vir hom ’n unieke, geordende 
en vooruitstrewende wêreld geskep wat ook vir al 
die ander nasies tot ’n seën was. Maar deur sy eie 
toedoen, sy askies-dat-ek-leef-sindroom, het hy dit 
self (en nogal in die geheim!) so bewerk dat die an-
der nasies hom nie net van sy ereplek afgestoot het 
nie, maar ook van sy land en al sy besittings berowe 
het; daarna het hulle hom met groot gejubel afgrad-
eer tot stert-status. Van toe af het die tyd van die 
demokrasie en die heiden vir hom aangebreek.

En omdat die draer van die lig al hierdie dinge ge-
doen het, het sy Maker hom in die hand van die 
Duisternis  oorgegee (“Daarom, so sê Jahweh my 
Elohim: ’n Vyand sal die land inneem, hy sal jou vest-
ing bo-op jou afbreek, jou mooi huise kaalstroop.”) 
— (Amos 3:11, NAV).

Maar toe verskyn Donald Trump op 16 Junie 2015 
en op daardie dag hoor die Amerikaanse volk vir die 
eerste weer die woorde waarvoor hulle al sedert 
Abraham Lincoln se dae wag: “The people are the 
rightful masters of both congresses, and courts —  
not to overthrow the constitution, but to overthrow 
the men who pervert it.”  — September 16 and 17, 
1959.

En anders as in die verlede kon die Joodse geldmag 
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nie weer die stembus inspan om aan hulle slaaf die 
oorwinning te gee nie, want dié keer was dit Lincoln 
se rightful masters se stem wat gepraat het!

Op 3 Desember 1918 het Siener ’n gesig gehad van 
Westerlinge wat in die verre toekoms nog ’n verbete 
stryd sou voer vir die behoud van hul blanke er-
fenis; hy het selfs die intense haatveldtog teen hulle 
beskryf.

En in aansluiting by Jesaja se woorde het Siener ook 
voorspel daar sal ’n dag kom dat die blanke gaan op-
staan en ‘wit rassisme’ dwarsoor die wêreld sal ver-
sprei. Trump het dit met sy slagspreuk (‘I will make 
America great again’) en sy oorwinning bewys. Dit 
is asof ‘n vloedgolf regsheid skielik die hele mens-
dom beetgepak het; dis asof almal weer na hulle 
herkoms, hulle wortels begin soek.

In verband met hierdie eerste en enigste swart 
Amerikaanse president het Siener dan ook gesê hy 
sal in sy opmars vir die laaste Groot Oorlog, in bot-
sing kom met van sy senior weermagoffisiere, en dat 
hy in die proses gewelddadig gaan sterf.

Die aantal blanke nasionaliste en selferkende Nazi-
simpatiseerders het in die afgelope vier jaar op Twit-
ter met 600% toegeneem, en dit oortref selfs ISIS-
ondersteuners.

In ’n opname gedurende 1993 in Amerika het nage-
noeg 30 miljoen blanke  Amerikaners hulleself as 
‘regs, behoudend en rassisties’ bestempel; die groot 
meerderheid van hulle het ook erken hulle is gekant 
teen die regering se beleid van gedwonge integra-
sie en dat hulle dit in die geheim op elke moontlike 
manier beveg. 

Volgens die aantal stemme wat in die verkiesing uit-
gebring is, het 59.4 miljoen vir Trump gestem. Dit wil 
dus voorkom of die behoudendes in 33 jaar verdub-
bel het; en hulle het die liberaliste nou ook openlik 

beveg én by die stembus verslaan.

In ’n byeenkoms wat vroeër vanjaar by ‘Capital Hill’ 
gehou is (die Europese Unie se stigtingsdokument 
is destyds daar onderteken), het verskeie sprekers 
hulle ernstige kommer uitgespreek oor die regse 
radikalisme wat die afgelope 18 maande so groot 
opgang in Europa gemaak het.

Martin Schulz, die president van die Europese par-
lement  sê dat regse groeperinge ’n nuwe aanslag 
openbaar waaraan dringend aandag gegee moet 
word, anders kan dit te laat wees.

Verskeie sprekers op die byeenkoms het daarop 
gewys dat die EU nie meer van enige waarde is nie, 
en geweier om betrokke te raak in die sisteem. Don-
ald Tusk, die president van die Europese raad het 
gesê “die negatiewe houding van lidlande teenoor 
die toelating van onwettige immigrante, soos wat 
onder leiding van die  konserwatiewe regering van 
Pole begin is, het die mislukkings vergroot en die 
opkoms van regse partye bevorder. Regse radikaliste 
moet van Spanje tot Pole, en van Skandinawië tot 
Griekeland bestry word.”

Maar na Brexit in Brittanje en Trump se verkiesing-
soorwinning is daar geen twyfel meer nie dat die 
stryd aan die regse kant besig is om die oorhand te 
kry.

Dit bevestig net weer die profesie wat Salomo uit-
gespreek het: “Die pad van die dwaas is na links en 
die pad van die wyse na regs.” En ‘wysheid’ kan net 
van die Vader alleen kom...

NOSTRADAMUS EN BABA VAN-
GA
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Nostradamus en die blinde Bulgaarse profetes, Baba 
Vanga, het albei voorspel dat die 44ste Amerikaanse 
president (Obama) die laaste president sal wees. Die 
vraag is of dit so sal wees en of Siener se gesig be-
waarheid gaan word dat Trump as 34ste president 
by Obama sal oorneem.

Nostradamus voorspel Barack Obama sal geweld-
dadig sterf nadat hy Iran aangeval het. Die 3de 
Wêreldoorlog breek dan uit, met die gevolg dat hy 
die laaste Amerikaanse president sal wees. Oor wat 
daarna gaan gebeur, is hy vaag, hoewel hy ook van ’n 
groot oorlog melding maak.

Vangelia Pandeva Dimitrova, beter bekend as Baba 
Vanga, was ’n blinde Bulgaarse mistikus en kruie-
dokter. Volgelinge en dissipels van haar het geglo 
sy beskik oor verskeie bonatuurlike gawes. Vanga 
self het beweer hierdie is toe te skryf aan onsigbare 
kreature wat daagliks in haar teenwoordigheid was. 
Deur hulle kon sy feitlik die hele lewe van ’n persoon 
voor haar soos ’n ‘film sien afspeel’ — van geboorte 
tot afsterwe. Maar sy is vandag beter bekend vir 
haar profesieë van wêreldgebeure in die nabye en 
verre toekoms.

Net soos Nostradamus voorspel sy ook dat ’n Afrika-
neger Amerika se 44ste en laaste president sal wees; 
en deur sy toedoen sal die 3de en laaste Wêrel-
doorlog uitbreek. Wanneer dit gebeur, sê sy, sal “...
die ganse Europa uiteindelik as ’n verlate landskap 
agterlaat wees, heeltemal leeg van enige vorm van 
lewe…”

In teenstelling met Nostradamus en Vanga se vo-
orspellings sê Siener ’n wit touleier sal by die swart 
touleier oorneem; dan word die aarde van die west-
ekant af swart — waarskynlik die begin van die 3de 
Wêreldoorlog.

Nie lank daarna nie, begin ons dinge. In die eerste 
plek is daar Siener se profesie van baie bloed wat 
gaan loop wanneer die nagaanval op Johannesburg 

plaasvind. Dit sal ’n nag van verskrikking wees wat 
nie gestuit sal kan word nie. Die polisie dra kennis 
daarvan, asook die regering, die Weermag en NI. 
Ooreenkomstig ‘n geheime plan van die Afrikaner-
bond, kan die volgende verwag word: Na ’n bloedige 
stryd  en nadat alle strukture in die land vernietig 
is, sal ’n sterk VN taakmag in samewerking met die 
Amerikaanse troepe wat in Botswana saamgetrek is, 
die orde kom herstel, en beheer van die land in die 
hande van die Afrikanerbond (Siener se doringbos-
regering) geplaas word en sal die ‘moframme’ weer 
in die parlement sit.

Dit kan ’n rukkie duur voordat die volk tot verhaal 
kom en dan nie sal weet of hy moet huil of lag nie; 
want was dit nie waarvoor hy immers gestry en ge-
bid het nie —’n blanke regering wat weer die volk 
se belange op die hart dra, die nodige standaarde 
handhaaf en met ’n vaderland waarin rus en vrede 
heers. Maar dan volg die ontnugtering: die nuwe 
heerser is slegs ’n plaasvervanger vir die NWO se 
ANC regime. 

Kort hierna volg die blou briewe en ‘tweede staats-
greep’ wanneer die doringbos-mowwe saam met 
die Engelse en al ons ander vyande finaal landuit 
verdryf word. Nie deur ons eie toedoen nie, maar 
deur Hóm wat sy swaard agter hulle uitgetrek het.

En dan sal ons ook weer saam met die Trekkers van 
ouds kan uitroep: “want die eer van Sy naam sal ver-
heerlik word deur die roem en die eer van oorwin-
ning aan hom te gee.”

’N VEILIGE HAWE VIR GOD SE 
VOLK
In 1880 kry ’n vooraanstaande Duitse sakeman, 
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Ernst von Weber ’n visioen van ’n Nuwe Duitse Ryk 
in die ‘Suidelike Halfrond’ hier in Suider-Afrika. Von 
Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te 
verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die 
Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister 
van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die 
Duitse oorlogskip die ‘Wolf’ die 800 kilometer kus-
lyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die 
noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser 
in besit geneem het.

Ernst von Weber se profesie is toe ook bewaarheid 
met die besetting van die Nuwe Duitse Ryk. In 1914 
het oom Nieklas al gesê die middel van die Oranje 
sal nog eendag die nuwe grenslyn tussen Duitswes 
en Suid-Afrika wees.

Die Westerling in Europa het hom aanvanklik daarvan 
weerhou om onderskeid te maak tussen sy blanke 
erfenis en dié van ander volke. Maar Siener het gesê 
wanneer hulle deur vreemdelinge oorstroom word, 
sal die strewe vir die ‘behoud van die blankedom’ by 
baie Europeërs nie meer gekeer kan word nie.

Dit sal dan tot gevolg hê dat duisende behoudende 
blankes na Suid-Afrika gaan vlug om hier, saam met 
ons, ‘n veilige heenkome te vind.

In die Eerste Wêreldoorlog het die Britse Imperiale 
regering, met behulp van Jan Smuts se magte, Von 
Weber se besette gebied weer herower. Maar wan-
neer die 3de Wêreldoorlog verby is, sal Duitswes 
weer teruggeneem word en die Vierde Duitse Ryk 
(die magtigste volk op aarde) daar gevestig wees, 
met aan sy regterhand die mees geseënde volk op 
aarde...

DIE BEELD VAN DANIËL
Verskeie mense het al probeer om te verstaan wat 
in Daniël staan oor die einde van die tyd. ‘n Mens 
lees sulke verklarings, maar in jou agterkop bly daar 
meer vrae as antwoorde maal.

Ons Messias het al is sy eie tyd gesê dat die Anti-
chris reeds toe al op aarde was. Volgens Nebukad-
nesar se droom van die beeld en Daniël se uitleg 
daarvan, gaan daar nie nog ‘n koninkryk na die een 
wees waarin ons nou leef nie, m.a.w. die regering 
van yster en klei wat nie kan meng nie.

Die NWO se ysterstelsel is vinnig besig om deur die 
Vader se beeld en gelykenis van klei verbrokkel te 
word en dan sal Nieklas van Rensburg se profesie nie 
meer gekeer kan word nie: “Ek sien, wanneer ons vry 
is, ’n groot huis soos ’n kerk se galery. Uit die galery 
kom ’n groot kinderskaar, vier-vier in gelid, hulle daal 
af na die aarde, en wanneer hulle omdraai, is hulle 
ogies vol trane van blydskap oor ons nuwe vryheid.” 
(Vgl. nou Openbaring 7:17 hiermee: “En God sal alle 
trane van hulle oë afvee”). Die Siener sê die twee 
voorste kindertjies is sy eie en twee van die bure; 
daarom weet hy hulle is kamplyers. Hy sien hulle 
almal in die ouderdom van tien jaar en ook in wit 
klere. (Vgl. ook Openbaring 7:14 — “Dit is hulle wat 
uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle 
klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed 
van die Lam...”
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