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‘n Makelaar uit New York erken dat hy deel was van ‘n 
sameswering om die geld wat deur die GABM-organ-
isasie aan die droogtegeteisterde boere van Suid-Afrika 
geskenk is, te steel.
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Ek dink ons almal ken in breë trekke die gebeure 
wat op 16 Desember 181 jaar gelede afgespeel het. 
Daarom wil ek hier eerder kyk na die agtergrond van 
daardie gebeure. 

Hoekom het dit plaasgevind? Hoekom was ‘n Bloe-
drivier nodig? Hoekom het niks sedertdien verander 
nie? Hoekom het die Trekkers geglo hulle is Israel 
in Egipte, en ten slotte, wat is die betekenis van die 
Gelofte vir ons as Boervolk?

As die Trekkers nie gekant was teen sekere dinge wat 
deur die Engelse regering aan die Kaapkolonie ver-
orden is nie, sou hulle nooit getrek het nie. Dan was 
daar ook geen Bloukrans en geen Moordspruit nie. 
En as die emigrante-Boere die Engelse onderdanig 
was (soos wat die Kerk vandag aan ons voorskryf), 
dan was daar ook geen Gelofte nie.

Nou kan ons seker vra: Hoekom het die Trekkers die 
Engelse se opdrag geïgnoreer, as hulle die Vader in 
alle ander opsigte gehoorsaam was?

Volgens die Trekkers was die Engelse regering nie di-
enaars van die Almagtige nie — net so min as wat 
die ANC dit  vandag is.

Die Gelofte wat Sarel Cilliers en die manskappe af-
gelê het, was ook nie ‘n eenmalige gebeurtenis wat 
op die aand van 16 Desember 1838 afgehandel was 
nie. Nee, die volk wat daar gebore is, is vir tyd en 
ewigheid onherroeplik daaraan gekoppel.

Want solank as wat ons die belofte wat daar voor 
ons Vader gemaak is, nakom, vir solank sal Hy ons 
(net soos Hy op 16 Desember 1838 gedoen het), uit 
die hand van ons vyande verlos.

VAN DIE 
REDAKTEUR
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DS. DPM HUET

In 1987 het mnr. PW botha die drie moderators van 
die susterkerke na Tijnhuis laat kom en aan hulle 
gevra of apartheid sonde is of nie. En dit was die NG 
Kerk wat by monde van prof. Johan Heyns plegtig 
aan hom gesê het: “Ja, meneer Botha, apartheid is ‘n 
sonde!”

Die duisende verwarde en ontgogelde lidmate wat 
hierdie “veranderde evangelie” nie kon verstaan óf 
aanvaar nie, is deur die kerk onder ‘n vloek geplaas 
— ‘n vloek wat tot vandag toe nog geldig is!

Verbaas dit mens dan dat Rapport reeds in 2008 
berig het dat nagenoeg 80 000 NG Kerk lidmate die 

En die feit dat ons vyande vandag oor ons heers, is 
‘n bewys dat ons ons kant van die ooreenkoms ver-
breek het.

Velerlei traumatiese gebeure het tot gevolg gehad 
dat tussen 5 en 6 duisend behoudende Kolonialers 
reeds vanaf 1834 uit die Kaap begin padgee het. 
Hulle wou onder die Engelse juk uitkom; hulle was 
nie te vinde vir gemengde skole en kerke nie en die 
vrystelling van die slawe sou hulle finansieel ruïneer.

Vandag staan ons weer onder die Engelse juk, sit ons 
weer met gemengde skole en kerke. En is die eer-
tydse Klaas nie net vrygestel, maar hy het nou ook 
ons Baas geword.

Hoe hewig die teenkanting teen Engelse oorheers-
ing was, skryf ene Chapman van n gebeurtenis op 
Marico waar die sendeling, Murphy, aan die Trek-
ker, Jan Breytenbach se vrou ‘n Bybel verkoop het. 
Maar toe sy later ontdek dat dit in Engeland gedruk 
is, wou sy dit nie meer hê nie en ook nie met haar 
hande aanraak nie. Sy grawe toe n gat met ‘n graaf, 
neem twee stokke waarmee sy die Bybel optel, in 
die gat laat val en daarna het sy dit toegegooi.

Destyds was dit die kerk aan die Kaap (vandag is dit 
die NG Kerk en talle sogenaamde “Afrikaanse” or-
ganisasie soos Solidariteit, Afriforum, die FAK, die 
Voortrekkers, ens.) wat die voortou geneem het met 
die gelykstelling van die slawe. En toe lidmate be-
gin padgee, was dit juis die herders wat hulle in die 
steek gelaat het en moes hulle kerk- en herderloos 
die wildernis invaar…

Ds. DPM Huet wat die emigrante-Boere besoek het, 
het met hulle vyandskap teenoor swartes te doen 
gekry. Hy skryf: “Op my vraag, wie is ons naaste? 
het sommige geantwoord: Alle mense. Maar toe ek 
daarop wou weet: Sluit dit swartes in? Het ALMAL 
uitgeroep: NEE!”
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‘n Amerikaanse joernalis en Afrika-kenner, ene 
Amos, kon dit self nie verklaar nie en het hom in 
2007 soos volg oor Afrika uitgelaat: “Van al die lande 
is Afrika vir my die beste voorbeeld om die verskil in 
die handewerk van God en Satan te illustreer: “In die 
begin het God uit niks ALLES geskape. In Afrika het 
Satan uit ALLES niks voortgebring nie!” En dan voeg 
hy hierdie betekenisvolle woorde by: “Om die een 
of ander rede, dink ek, rus daar ‘n vloek op Afrika…”

As Afrika dan ‘n verdoemde kontinent is, kom die 
vraag onwillekeurig by mens op: Waarom het die 
Vader ‘n land van verdrukking, ellende en smart, as 
vlugoord gekies toe Hy sy ware aanbidders, wou ui-
tred uit die kloue van die Roomse Kerk en sy wrede 
vervolging? Hoekom bring Hy hulle toe na ‘n plek 
waar hulle nog veel groter verdrukking, ellende en 
smart sou moes verduur?

Was dit nie miskien omdat Hy hulle as sy klein 
oorblyfsel juis in hierdie vuuroond wou toets nie, 
wou louter, reinig en ook ‘n verbond met hulle sluit 
sodat Hy hulle kon voorberei vir die smeltkroes wat 
nog moes kom?

Reeds sedert die vroegste dae in die Kaapkolonie, 
was die Trekboere bewus van hulle diepe afhanklik-
heid en innige verbondskap met die Allerhoogste. 
Soveel so dat ‘n Engelse skrywer van die 19de eeu, 
J.C. Chase, hulle as die mees godsdienstige volk van 
sy tyd beskryf het. En op 23 Julie 1838 bevestig An-
dries Pretorius Chase se siening in ‘n brief aan Ds. 
CWA van der Lingen van die Paarl waarin hy o.a. sê:

“Indien die Trek van die Almagtige is en volgens sy 
wyse wil en welbehae geskied, so sal ons daar tot ‘n 
volk word en tot sy eer lewe.”

Dit was profetiese woorde en dit sal nog in vervul-
ling gaan die dag as ons nie meer ons hand voor ons 
oë kan sien nie…

kerk verlaat het en dat meer as 12 000 sinodelede se 
sitplekke Sondae leeg is?

Ons kan dus met alle reg sê: Die volk is vandag weer 
KERK- en HERDERLOOS. Hierdie duisende lidmate 
wat hulle nou buite die kerk bevind, het nie net, 
soos die Trekkers, die Bybel hulle rigsnoer gemaak 
nie, maar glo ook, soos die Trekkers, dat hulle God 
se volk is. Selfs Siener van Rensburg was daarvan 
oortuig.

UITTOG UIT EGIPTE
In ‘n uitgawe van 11 November 1836 skryf De Zuid-
Afrikaan ‘n spottende en snedige berig oor die Trek-
kers se waangeloof dat hulle weer Israel in Egipte is 
en dat God hulle uit die hand van die Egiptenare sal 
verlos. Ek Haal enkele gedeeltes aan: “So trek hulle 
weg van Farao, die Egiptiese verdrukker, reis deur die 
woestyn en vestig hulle uiteindelik in Kanaän tussen 
die heidene….Hulle wegtrek na die land van Belofte 
is vir hulle soos die uittog van die Israeliete….”

In ‘n brief van Maart 1837 aan ‘n vriend in die Kaap, 
sê een van die trekleiers, Gert Maritz: “Dit gaan goed 
met ons. Aangaande ons bedoelde land waarheen 
ons wegtrek is dit met een woord volmaak — ‘n land 
oorvloei van melk en heuning…”

Andries Pretorius beklemtoon weer die noodsaaklik-
heid van eensgesindheid onder die Trekkers “waar-
sonder ons nimmer die aardse, nóg hemelse Kanaän 
of Jerusalem sou kon bereik, want die trek is vir ons 
nie net ‘n volksbeweging nie, maar ‘n godsdienstige 
bedevaart om die beloofde land te gaan soek…”

‘n Mens wonder of hulleself geweet het waarom 
hulle die land van melk en heuning juis op hierdie 
donker, onherbergsame en ongenaakbare kontinent 
moes kom soek?
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DIE ANC-BOKKE EN HUL TOE-
JUIGERS

Francois Pienaar het gedurende die Springbokke se 
rugbytoernooi voortdurend kommentaar gelewer 
oor Mandela. Mandela het kwansuis so baie vir Suid 
Afrika gedoen. Pienaar het die een loflied na die an-
der oor Mandela gesing. Daar was destyds ook ber-
igte in die koerante dat Mandela sy kinders se peet-
pa is

Hy spog graag daarmee dat hy ‘n Christen is. ‘n 
Christen? Hoe kan jy ‘n Christen wees en in dieselfde 
asem ‘n Kommunis  loof en prys? 

Die Afrikaner-koerant se redaksie skryf hieroor:

“Ja, die rugby wêreldbeker het die land vol getoer 
en staan uiteindelik iewers veilig in ‘n kas toeges-
luit. Saam daarmee in daardie kas is ook toegesluit 
die sogenaamde “golf van welwillendheid”, die “ons 
kan as land saamstaan”-sindroom, en die “gees van 
onse Madiba”. Alles veilig in daardie kas toegesluit, 
en nou gaan alles maar net weer voort soos nor-

maal weg. Die Springbokke het skaars geland, of die 
Menseregtekommissie gaan met mening voort om 
Eben Etzebeth te vervolg vir sogeaamde rassistiese 
uitsprake, terwyl daardie selfde MRK nog geen en-
kele Swarte vervolg het vir haatspraak nie. Geen 
welwillendheid of “saamstaan” van die kant van die 
MRK nie. Wel bitsige vervolging van Blankes.

Een van ons vriende, Rynhardt van Rensburg, het ook 
kommentaar gelewer oor die histerie wat losgebars 
het na die “ANC-bokke” wêreldbeker-oorwinning.

“Kom ek gee julle sportmalles die redes hoekom ek 
hulle die ANC-Bokke noem! Vir 25 jaar gee jul bok-
rugbyspelers hul steun vir die SAKP/ANC-regering 
wat ons mense wreed onderdruk, en onder wie se 
bewind duisende van my mense uitgemoor word en 
waaroor hoofstroommedia tjoepstil bly!

“Gaan kyk na pres. Ramaphosa se groot leuen aan 
die buitewêreld in 2018 toe hy gesê het geen grond 
word onteien nie en daar was ook nog geen plaas-
moorde nie! Kom ons gaan terug na 2008, toe jou 
ANC-bokke met geel sterre op hul Europese toer 
gespeel het om die einste ANC se anti-rassisme 
veldtog te bemark (toe was regstellende aksie reeds 
vir 14 jaar aan die gang teen blankes); iets wat aan-
vaarbaar geword het vir julle ANC-bokondersteun-
ers, solank rugby en braaivleis koning kon kraai! Te 
lekker man! “Dit is 25 jaar nou al en julle geliefde 
ANC-bokke sê absoluut niks oor die ANC se rassisme, 
haatveldtogte en onderdrukking van my mense nie! 
Nee, die goue beker kom eerste, so ook die miljoene 
rande in ‘n rommelparadys!  Rugbyspelers se lew-
ens (en bankrekenings) het oornag verander; terwyl 
duisende burgers en die land net-net versleg het! 
Het julle geweet dat radikale transformasie (dit het 
regstellende aksie vervang op 16 Feb. 2018) ‘n mis-
daad teen die mensdom is? Wel, nou weet julle bal-
malles dit!

“Vra jul ANC-bokke en ANC-regering wanneer laas 
was hul by die wit plakkerskampe oftewel “ANC-
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strafkampe” wat ontstaan het sedert 1994 in die 
sogenaamde demokrasie, besoek? Vra ook jou rug-
byspelers en die ANC hoe is dit moontlik dat die land 
met al sy minerale rykdom na 25 jaar nie kon uitstyg 
nie? Dan is daar ook nog die uitbuiting met belast-
ings en die afneem van plase ter sprake! “Hoekom 
moet ek patrioties voel oor n ANC-vlag, ANC-volk-
slied (wat ‘n afgod aanbid), ANC-bokke en n ANC 
regering wat vir my en mede Boermense sê ons het 
geen reg tot ‘n toekoms in SA nie? Jammer, maar 
my brein kan net nie gehou word in daardie polities-
korrekte boks nie ‒ hy is permanent buite daardie 
boks!”

Die Vaandeldraer se kommentaar:

Selfs die stomme Rapport is deur die waansin en his-
terie van rugbybalgestremdes oor die halfnaaitjie-
bokke se oorwinning meegevoer. Soveel so dat hy 
in een van sy hoofopskrifte op Sondag 3 November 
uitbasuin het dat daar in die telling van 32-12 ‘n ver-
borge magiese krag skuil wat die land weer op sy 
voete gaan bring, want ‒ sowaar as ek leef! sê Rap-
port ‒ dit het aan swarte, moor, Indiaan en bobbe-
jaan (m.a.w. almal wat regop kan loop) skielik nuwe 
hoop vir die toekoms gegee.

Maar dit was ‘n hele twee maande gelede, en intus-
sen het daardie asembenemende hoop weer oor-
nag voet in die wind geslaan en in die niet verdwyn! 
Want, die EFF en BLF wil steeds die boere doodmaak; 
Eskom se toestand het by die dag verder versleg; 
SAL kan glad nie meer kop bo water hou nie en sal 
glo gesluit moet word; Ramaphosa se verflenterde 
ekonomie het hyself op die ashoop gaan dump; die 
landskuld het met R10 miljard die hoogte in geskiet; 
in die onderwys dreig ‘n oorlog oor vulgêre seksuele 
onderrig aan ons kinders; die vyf jaar lange droogte 
het sy naels ingeslaan en die hemel wat bo ons hoof 
is, koper gemaak, en die aarde wat onder is, yster. 
En les bes gaan Ramaphosa voort om die boere se 
grond steel.

Dus, die rugbybalgod het spoedig sy “magic touch” 
verloor en ruik nou maar weer net na ‘n stuk geloo-
ide vel!

DIE NUWE TESTAMENT IN DIE 
SPERVUUR

Die Christelike geloof word vandag nie net deur die 
pousdom bevraagteken nie, maar selfs onder ons 
eie mense is daar diegene wat dit verwerp. Hulle be-
weer Hy het nooit bestaan nie en was ‘’n valse skep-
ping van die Roomse Kerk; verder word daar gesê 
die ganse Nuwe Testament en al die Apokriewe 
boeke, asook ander buite-Bybelse geskrifte vervals 
is.

Die afgelope 2 000 jaar was daar reeds miljoene der 
miljoene volgelinge van die Messias. Maar na hier-
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die “kenners” se oordeel is ons almal tot die ewige 
duisternis verdoem, want daar staan geskrywe: “Jy 
mag geen ander gode voor my aangesig hê nie” 
(Eks. 20:3). Volgens hulle was die Nuwe Testament 
’n valse skepping van die RKK en dus moet die Mes-
sias dan ’n “afgod” wees wat deur al die Christene 
aanbid word. 

Moet ons dus aanvaar dat die ganse Westerse 
beskawing, insluitende Jan van Riebeeck, die Hugen-
ote, die Voortrekkers, die drie Republieke, asook al 
die vroue en kinders van die konsentrasiekampe al-
mal as “afgodsaanbidders” vervloek is en dat slegs 
dié wat net die Ou Testament aanvaar, bevoorreg sal 
wees om die ewige lewe te beërwe? Welgedaan jul-
le “nie-Christen” dapper helde!

As die Nuwe Testament dan vals is, hoe gemaak met 
die magdom profetiese verwysing in die Ou Testa-
ment na die Messias. 

Ek noem hier net enkeles:

Ou Testament: Psalm 22:19 – “Hulle verdeel my klere 
onder mekaar en werp die lot…” Nuwe Testament: 
Die presiese vervulling hiervan word in Mattheüs 
27:35 gevind.

Ou Testament: “En hulle het aan my gal gegee as 
my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink” 
(Psalm 69:22). Nuwe Testament:  Dit het presies net 
so gebeur terwyl Christus aan die kruis gehang het 
(Mattheüs 27:34).

“En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en 
by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg 
gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees 
het nie” (Jesaja 53:9). Nuwe Testament: Die Messias 
was saam met kriminele gekruisig (Mattheüs 27:38), 
maar in die graf van ‘n ryk man begrawe (Mattheüs 
27:57-60).

Nou vra ons net: na wié verwys Dawid en Jesaja 
in hierdie drie aanhalings? En diegene wat die vier 
Evangelies verwerp, dit nie kan doen nie, moet ons 
aanvaar dit kan NET die Messias wees!

Hulle kan gerus ook die onderstaande dokumente 
op die Internet gaan lees. Daar sal hulle oorgenoeg 
bewyse kry:

“DIE CHRISTUSGETUIENIS IN DIE OU TESTAMENT - ’N 
BELYDENISWERKLIKHEID”

En kyk ook asseblief na hierdie skakels. Veral die 
tweede een wat tientalle profesieë oor ons Messias 
bevat.

https://mannatydskrif.wordpress.com/2010/10/21/
jesus-in-die-ou-testament/

h t t p : / / w w w. b i b l e b a s i c s o n l i n e . c o m / a f r i -
kaans/07/0701.html

Dan wil onsnet noem dat daar talle buite Bybelse 
bronne van destyds bestaan waarin die Messias om-
vattend beskryf word. Die vraag is: het die Rooms-
Katolieke Kerk dit ook alles vervals?

BOERE VAN HULP BEROOF
Tim Scott, ‘n makelaar in New York, het opsien-
barende getuienis gelewer in ‘n beëdigde verk-
laring waarin hy erken het dat hy deel was van ‘n 
sameswering om die geld wat deur lede van die 
GABM-organisasie aan die droogtegeteisterde boere 
van Suid-Afrika geskenk is, te steel.

Scott se beëdigde verklaring is as getuienis voorgelê 
in talle kriminele sake in 19 lande wat geopen is 
teen diegene wat by hierdie bedrogskema betrokke 
was. Scott het ingestem om teen die organisasies en 
uitvoerende beamptes van TLU SA en Media 24 en 
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AGRI SA te getuig in ruil vir immuniteit teen vervolg-
ing.

Scott beweer dat hy genader is om ‘n ooreenkoms 
te bemark waarin TLU SA 250 GABM-beleggings-
skuldbewyse aan private beleggers buite Suid-Afrika 
kan verkoop.

Na bewering word gesê dat Scott en sekere uitvoer-
ende beamptes van die organisasies TLU SA en Me-
dia 24 en AGRI SA saamgesweer het om die geld vir 
persoonlike voordeel en wins te steel.

Scott het in die beëdigde verklaring aangedui dat 
hy glo nie weet wie die ‘meesterbrein’ agter die be-
drogskema is nie.

Daar word ook in die beëdigde verklaring beweer 
dat sekere personeellede van die organisasies TLU 
SA en Media 24 en AGRI SA doelbewus mislei is om 
die sameswering deur te voer terwyl hulle heelte-
mal onkundig was oor die voorneme om die GABM-
skenking te steel. Scott beweer in die beëdigde verk-
laring dat hy 20 persent van die opbrengs van die 
verkoping belowe is.

Hy beweer in die beëdigde verklaring dat hy die 250 
Beleggingsskuldbewyse via ‘n kontak aan die VEB-
bank in Moskou aan ‘n baie invloedryke Russiese 
belegger verkoop het vir ‘n bedrag van $50 miljoen, 
teen die reële markwaarde wat in die omgewing van 
$120 miljoen is.

Daar word verder in die beëdigde verklaring beweer 
dat die transaksie in Augustus 2016 afgehandel is en 
dat die $50 miljoen oorgedra is na 4 genommerde 
bankrekeninge. Die vier genommerde bankreke-
ninge is: $20 miljoen oorgedra is na ‘n rekening wat 
aan TLU SA gekoppel is. Die kliëntenommer is JAPL 
503 GHWER Y10087 ZS. ‘n Bedrag van $10 miljoen 
is oorgedra na ‘n rekening gekoppel aan Media 24. 
Die kliëntenommer is PLOKM 432187563B ZQBED. 
‘n Verdere bedrag van $10 miljoen is oorgedra na 

‘n rekening wat aan AGRI SA gekoppel is. Die kliën-
tenommer is 3 QT JFJM27 SOVT513R DCX.

In die verklaring word beweer dat $10 miljoen oorge-
dra is na ‘n rekening wat aan Scott self gekoppel is. 
Sy kliëntenommer is RTI 67 BC29S 0AJWQZUTR7.

Scott beweer ook dat sy verantwoordelikheid in die 
sameswering beperk is tot die verkoop van die 250 
Beleggingskuldbewyse.

Hy beweer verder dat dit die verantwoordelikhede 
van sy vennote was om die GABM SA Droogtever-
ligting-projek en gepaardgaande derde partye in die 
pers en onder die SA boerebedryf tot so ‘n mate 
te diskrediteer dat dit oor die algemeen geglo sou 
word dat die projek niks anders is as ‘n uitgebreide 
bedrogspul wat bedoel is om voordeel te trek uit die 
SA boere nie; eerder as ‘n beroep op die werklike 
doel om finansiële hulp te verleen aan SA boere wat 
deur die droogte in die land geraak word.

Scott beweer in die beëdigde verklaring dat TLU SA 
en Media 24 en AGRI SA bewus moes gewees het 
van die sameswering, aangesien hulle geen poging 
aangewend het om hul bestuurders te verhoed om 
die vals nuusveldtog teen die GABM SA Droogte-
verligting-projek en geassosieerde derde partye in 
hul naam te versprei nie, of te keer dat hul organi-
satoriese infrastruktuur gebruik word om die valse 
nuusveldtog teen die GABM SA droogtehulpprojek 
en geassosieerde derde partye te voer nie.

Scott beweer ook in die beëdigde verklaring dat TLU 
SA, Media 24 en AGRI SA die sameswering regstreeks 
of onregstreeks moes ondersteun het aangesien 
hulle geen poging aangewend het om die vals nuus-
veldtog teen die GABM SA se Droogteverligting-pro-
jek en geassosieerde derde partye weer te gee nie. 
Die werklike feite rakende genoemde aangeleent-
heid is verswyg.
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Scott beweer in die beëdigde verklaring dat hy en sy 
vennote regtig geglo het dat die ingewikkelde vals 
nuusveldtogstrategie sou slaag en dat hulle met die 
perfekte misdaad sou wegkom en dit het amper ge-
beur as dit nie was vir die vasberadenheid van die 
projekinisieerder, Mark Paulsmeier, wat geweier het 
om die saak te laat rus nadat hy valslik belaster en in 
die openbare domein gediskrediteer is nie.

Siviele sake word glo deur GABM en CamRey-ven-
note en Mark Paulsmeier aanhangig gemaak teen 
die organisasies TLU SA en Media 24 en AGRI SA en 
alle betrokke bestuurders. Die opeenvolgende hof-
sake en siviele regsgedinge sal al die gedetailleerde 
inligting vervat in die beëdigde verklaring oor hier-
die saak.

Kommentaar: Die berig hierbo is ‘n groot storie, 
maar word in die media doodgeswyg, want dit is 
hoe dit ons land werk. ‘n Mens raak afgestomp as 
jy die bedrae hoor, maar dit bly ‘n gruwel.  Behalwe 
vir die bedrog en R750 miljoen wat TLU, AGRI SA en 
Media 24 glo gesteel het, het nog R1,05 miljard vir 
ons RSA boere as droogtehulp verlore gegaan deur 
hierdie reeds bewilligde geld vir droogtehulp van 
R1,8 miljard aan die Russe teen 42% van die waarde 
te verkoop. 

MEDIA 24 is Boerehaters van die ergste graad, De 
Klerk tipes, Roelf Meyer tipes! 

Agri SA in ‘n Liberale boere-organisasie wat diep in 
Ramaposa se onderstel ingekruip is.

Die TLU Transvaal Landbou-Unie blyk nou ‘n skyn-
heilige en bedrieglike organisasie te wees wat slegs 
eie ledebelang as doelwit het.

Ons sal verseker NIKS in die media hieroor hoor nie, 
want Media24 beheer feitlik alle media in die RSA. 
Hierdie saak moet oopgevlek word, skuldiges moet 
tronk toe en die gesteelde geld moet herwin word 
en aan die boere terug besorg word! 

NG KERK KWYN A.G.V. BELEID
Die NG Kerk (NGK) het nou 81% minder dooplidmate 
as 20 jaar gelede, wys syfers wat die afgelope week 
by die kerk se algemene sinode bekend gemaak is.

Die kerk het in 1998 337 232 dooplidmate gehad, 
teenoor net 186 521 in 2018. Die afname in die getal 
belydende lidmate in 20jaar was 35% en die kerk het 
in die tyd 12% van sy gemeentes gesluit.

Jean Oosthuizen, ‘n voormalige nuusredakteur van 
Kerkbode en skrywer van Die opkoms en ondergang 
van die NG Kerk, meen die kerk flous homself oor die 
redes vir die verlies aan lidmate.

“Die kerk sê sy lidmate emigreer en daar is minder 
geboortes. Maar die werklike rede vir die afname is 
sekularisasie en dat mense eenvoudig nie meer be-
lang stel om kerk toe te gaan nie,” sê hy. “Die Her-
vormde Kerk en die Gereformeerde Kerk is in die-
selfde situasie. Dit bereik nou ’n punt waar daar nie 
meer plek is vir drie susterskerke om die Afrikaanse 
mark afsonderlik te bedien nie. Op die platteland is 
daar plekke waar so min as 30 mense in elkeen van 
die drie susterskerke sit. Dit maak net nie sin nie,” 
het hy bygeveog.

Volgens Oosthuizen wys die statistieke ‘n skerp dal-
ing in nuwe dooplidmate, terwyl die belydende lid-
mate stadiger verminder het omdat kerklidmate al 
ouer raak.

“Die realiteit is dat die meeste van die NGK se lid-
mate nou ouer is as 60. Dit het ’n kerk geword vir 
gryskop ooms en -tannies.”

Oosthuizen sê hoewel die NGK nie meer so ‘n groot 
rol in die land speel soos in die vorige bedeling nie, 
het dit steeds ‘n belangrike funksie op plaaslike vlak. 
“Die kerk doen steeds reuse-werk op maatskaplike 
vlak en is by verskeie welsynsprojekte betrokke soos 
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die versorging van bejaardes, vroeë kinderontwik-
keling en opheffingsprojekte.”(Natuurlik meestal 
onder die anderskleuriges en een van die redes 
waarom blankes uit die Kerk padgee).

Chris Jones, hoof van die eenheid vir morele leier-
skap in die teologiefakulteit aan die Universiteit Stel-
lenbosch (US), sê die kerk is in ‘n oorlewingsituasie.

“Sowat twee derdes van die NGK se lidmate is glad 
nie meer by die kerk betrokke nie en net 37% van 
sy lidmate woon eredienste by. Net 10% kan werklik 
as lojale lidmate beskou word. Die probleem vir die 
Kerk is dat hy nie werklik te veel kan sê oor geregtig-
heid of versoening nie, want hy moet die heeltyd in 
gedagte hou hoeveel lidmate hy kan verloor.” (Hy 
verkies dus om liewer vals te wees!)

Volgens hom verloor die NGK juis lidmate omdat dit 
‘n “konflik-belade kerk” geword het.

“Die bontspringery oor selfde geslag verhoudings 
het die kerk groot skade

berokken.” Hy sê die kerk verloor mense aan die ver-
ligte kant van die spektrum omdat hulle meen die 
kerk beweeg te stadig en lidmate aan die behou-
dende kant omdat die kerk weer “te vinnig” beweeg. 
Hy sê sommige lidmate meen dat kwessies soos die 
skeppings- en sondeleer, die huwelik, LGBTQ-kwes-
sies “en hoe ernstig ons die sosiokulturele situasie 
van die Bybel as klassieke boek opneem wanneer 
ons dit lees en oorbring na die 21ste eeu, nie ge-
noegsaam getakel word nie. (Hiermee kan ‘n mens 
saamstem.)

Hy sê sommige mense meen die institusionele kerk 
is ontwerp vir ‘n tyd wat nie meer bestaan nie. “Die 
erediens bevredig hulle nie meer spiritueel nie. Dit 
gaan vir hulle eerder oor hoe ‘n mens moet leef as 
oor wat die korrekte leerstellings of belydenisse is.”

(Dit is tog immers waaroor die Bybel gaan – die 
kind van God moet sy of haar pad vind in ‘n sondige 
wêreld, ‘n wêreld waarin die Kerk besig is om die vy-
and van God te word.)

Hy sê die Kerk sukkel verder om kerkeenheid met 
die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) — die 
swart NG Kerk — te bewerkstellig. “Ek dink die NGK 
gaan nie wegkom met hoe hy oor baie jare mense 
en prosesse hanteer het, en steeds hanteer nie. Ons 
het te veel mense te seer gemaak en te veel geknoei 
wat sekere prosesse betref. Die kerk betaal ‘n duur 
prys hiervoor.”

Volgens die jongste syfers het die NGK sedert 2013 
19 gemeentes gesluit.

In 1998 het hy 921 790 belydende lidmate gehad en 
dit staan nou op 102 574. Die kerk se taakspan kat-
egese het bevind dat sy dalende jeuggetalle onder 
meer toegeskryf kan word aan ”’n jeug wat slegs 
vermaak wil word tot groot werkloosheid onder 
jongmense in Suid-Afrika en verandering in taalme-
dium”.

Jean Oosthuizen
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Kommentaar: Die opmerking dat die Kerk te veel 
mense seergemaak het, sê vir ‘n mens dat niks ve-
rander het nie en dat die Kerk hardnekkig sal bly 
loop op die pad waarop hulle besluit het – daardie 
weg wat so reg lyk. Dis die weg waarvan Salomo sê:  
“Daar is ‘n weg wat vir die mens reg lyk, maar die 
einde daarvan is weë van die dood.”

Hoeveel blankes is al vermoor deur swartes omdat 
ons mense gedink het dis reg dat ons die land vir 
hulle gee? Hoeveel blankes ly vandag, kry swaar, 
is uitgewerp omdat ons gedink het dis reg om die 
swarte as ons broer te beskou? Dit is die weg wat vir 
die mens reg lyk – maar dit eindig in die dood.

Die Kerk het nie meer kontak met die werklikheid 
nie.

NOG DREIGEMENTE TEEN DON-
ALD TRUMP
‘n Boek met die titel A Warning deur ‘n anonieme 
skrywer het in 2018 in Amerika verskyn. Dit is ‘n 
poging van die Demokrate om Trump te diskrediteer. 
Die skrywer wil egter nie sy of haar naam bekend 
gemaak hê nie, wat die boek se inhoud dus onder 
verdenking plaas.

En dan dreig die skrywer: “Trump sal van my hoor 
in my eie naam voor die 2020 verkiesing.” En hy sê 
verder: “Wat naamloosheid betref, ek sal nie my 
identiteit vir altyd geheim hou nie. Ek is nie bang om 
my naam te gebruik om my kommer uit te spreek 
oor die huidige bewoner van die Oval Office nie.”

Maar dit is presies wat hy doen deurdat hy sy boek 
anoniem gepubliseer het. Hierdie Demokraat is ‘n 
lafaard uit die boonste rakke. Hy is nie bereid om 
agter sy mond te staan nie.

Wanneer enigeen kan sê wat hy of sy wil, vryheid 
van spraak, dan gebeur wat nou in Amerika gebeur 
– mense wat nie saam met die president se besluite 
stem nie, kla hom aan van valse, opgemaakte, onge-
gronde en onbewysde optredes. Dit word op die 
oomblik oor en oor in die hof bewys.

Die skrywer van die boek meen Trump doen alles 
verkeerd. En dan sê hy dat die Amerikaners nie kan 
staatmaak op ‘n groep onverkose burokrate om sta-
biliteit te handhaaf nie.

Die afgelope drie jaar sedert Trump aan bewind ge-
kom het, het die Demokrate niks anders gedoen as 
om hom uit sy stoel te probeer lig nie. Hulle kan nie 
‘n enkele iets noem wat hulle gedoen het tot voor-
deel van hulle land nie, maar hierdie skrywer eien 
homself die reg toe om te praat van Trump se “hoë 
misdade en wangedrag”. Hy sê ook hy “is trots op al 
die indiwidue wat vorentoe gekom het om die waar-
heid te vertel oor die korrupte gedrag van die Withu-
is, maak nie saak of hulle hul identiteit beskerm het 
as ‘whistleblowers’ of om voor die Kongres te getuig 
nie”.

Die skrywer het ook geskryf: “Hy (trump) val rond 
tussen verskillende teenstrydighede en ignoreer be-
langrike staatsake, misbruik sy mag redelik gereeld, 
ondermyn daagliks demokratiese instellings en ver-
laag die nasionale dialoog tweet-vir-tweet.”
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Hy skryf ook verder: “Daar is geen twyfel by my dat 
Donald Trump ‘n quid pro quo (teensprestasie) van 
die Oekraïne geëis het om die 2020 verkiesing te 
ontwrig nie.” Hy waarsku ook dat as Trump herverk-
ies word, sal hy homself verstout om sy “gevaarlike 
drang om onbekende en ontstellende doelstellings 
na te volg nie (sluipmoord)”.

Intussen het ‘n administratiewe beampte, die pers-
sekretaris van die Withuis, Stephanie Grisham, die 
boek deur ‘n Anonieme skrywer afgemaak as fiksie.

“Die lafaard wat hierdie boek geskryf het nie sy naam 
daarop gesit nie wat dit is alles niks ander as leuens 
nie. Werklike skrywer reik uit na die persoon waar-
oor hulle skryf om feite na te gaan – maar hierdie 
persoon kruip weg, en maak sodoende daardie baie 
basiese deel van om skrywer te wees, onmoontlik.”

Amerikaners is bekend vir hulle melodrama en dik-
wels die verdraaiing van feite of die opblaas buite 
verhouding daarvan. Die hele gemors moet nog 
uiteindelik voor die Senaat gelê word om daaroor te 
besluit en hulle is byna almal Republikeine en staan 
agter Trump. Die Demokrate kan nie slaag nie, maar 
hulle hou net aan en aan tot vervelens toe en ver-
loor by die dag meer en meer steun.

Wat uiteindelik van hierdie sirkus gaan word, kan 
niemand met sekerheid voorspel nie. Die Demokrate 
word beheer deur hulle ongegronde vooroordele en 
sal nie maklik terugstaan nie. In so ‘n posisie weet 
‘n mens nie waartoe hulle in staat is nie. Daar is nog 
minder as ‘n jaar oor voor die volgende Amerikaanse 
presidentsverkiesing en Trump sal weer loshande 
wen met ‘n veel groter meerderheid – as daar nie 
iets vooraf met hom gebeur nie. En as Trump op 
enige manier uit die stoel gelig word, kan Amerika 
‘n burgeroorlog verwag, veel erger as die vorige een.

ZIMBABWE SE HUMANITÊRE 
INEENSTORTING
‘n Geskatte 815,000 akker woud word elke jaar in 
Zimbabwe afgekap soos wat sy desperate inwon-
ers hulle na vuurmaakhout wend om die armoede, 
‘blackouts’ en ‘n tekort aan brandstof die hoof te 
bied. Bewaringsinstansies het gewaarsku dat Zim-
babwe in ‘n woestyn sal verander as die tempo van 
ontbossing nie gekeer word nie. Die land kry ses 
maande lank al kragonderbrekings wat soms tot 19 
ure duur.

Die prys van gas vir kookdoeleindes het met 600% 
gestyg. Vir baie Zimbabwiërs het vuurmaakhout en 
steenkool hulle enigste bron van energie geword en 
om dit te verkoop, hulle enigste manier om te oor-
leef.

Van die 14 miljoen inwoners in die land, is 12.6 mil-
joen werkloos. Die werkloosheid staan op 90%.  Dit 
beteken dat daar 12.6 miljoen parasiete leef op die 
bietjie wat die 10% verdien.

Abednigo Marufu van die Zimbabwe Forestry Com-
mission sê dat mense nodig het om hulself te voed 
en hulle woonplekke te verhit. Hy het ook gesê dat 
baie van die geskatte 815 000 hektaar van die woude 
wat nopu verlore is, bestaan uit stadiggroeiende in-
heemse spesies.

Intussen het senior Zimbabwiese dokters aanges-
luit by honderde junior kollegas in ‘n massa staking 
en gewaarsku dat ‘n ‘stille volksmoord’ veroorsaak 
word deur toestande in die hospitale. Die openbare 
sektor se dokters eis die heraanstelling van 440 jun-
ior kollegas wat afgedank is na ‘n staking in ‘n ver-
goedingsdispuut in September. Dis onduidelik ho-
eveel dokters deelneem aan die staking.
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‘n Ernstige ekonomiese daling in Zimbabwe het infla-
sie daar ingeforseer in drie syfers, maar salarisse het 
nie bygehou by prysstygings nie. Dit het baie dienste 
buite die bereik van die meeste mense geplaas. 

Dokters in die openbare gesondheidsisteem sê die 
waarde van hulle salaris het in die laaste jaar meer 
as vyftienvoudig gekrimp wat die nalatenskap is van 
ekonomiese wanbestuur onder die ex-president 
Robert Mugabe (ook bekend as Robber Mugabe).

Baie regeringswerkers – junior dokters onder hulle 
– het opgehou werk omdat hulle die reiskoste nie 
meer kon bekostig nie. In ‘n brief wat geadresseer 
was aan Zimbabwe se grootste hospitaal, is daar 
gesê dat totdat al die afgedankte dokters weer 
aangestel word, sal “hulle nie langer daartoe in staat 
wees om enige nooddienste aan te bied nie”.

In ‘n verklaring het die groep gesê: “Ons aanvaar 
nie dat iemand afedank word omdat die persoon 
nie kan kom werk in ‘n onveilige omgewing nie”. Die 
dokters het verder gesê dat hospitale nie die basiese 
toerusting en personeel het nie en dat die situasie so 
versleg het dat dit neerkom op “stille massamoord 
wat voortgaan om teen die mense van Zimbabwe 
gepleeg te word”.

Staatshospitale voorsien die nodigste vir die meer-
derheid Zimbabwiërs wat nie privaatsorg kan be-
kostig nie. Die meer welvarendes wat top politici 
insluit, soek gewoonlik sorg in Suid-Afrika of Asiese 
lande.

‘n Senior dokter wat nie sy naam genoem wil hê nie, 
het aan die AFP gesê dat die situasie onhoudbaar 
geword het. Hy het gesê: “Daar is geen openbare ge-
sondheid op die oomblik in Zimbabwe nie. Alles het 
tot stilstand gekom, selfs diegene wat nooddienste 
voorsien het, het opgegee.”

Wat vreemd is, is dat wanneer Zimbabwiërs heim-
wee uitspreek oor Robert Mugabe, dan weet jy 

dinge is baie sleg. Vandag is dit algemeen om te hoor 
dat die stituasie erger is onder Emmerson Mnangag-
wa, president sedert die 2017 staatsgreep as in die 
donkerste tyd onder Mugabe.

Daar is so ‘n tekort aan voedsel dat sommige opge-
hou het om hulle HIV medisyne te drink omdat hulle 
nie die maaltyd kan bekostig wat verpligtend is as 
hulle dit inneem nie. In wat eens die broodmandjie 
van Suidelike Afrika was, kry baie mense vandag net 
een maaltyd per dag – of minder. Die World Food 
Programme sê dat eenderde van die land se 14 mil-
joen inwoners “aanstap na hongersnood”.

Zimbabwe is in die middel van sy ergste droogte 
in meer as 100 jaar. Hidroliese kragskemas staan 
stil omdat daar nie water is nie en dit ontneem die 
land van elektrisiteit, wat bydra tot die ellende deur 
honger mense ook in die donker te laat. Moenie ‘n 
fout maak nie, die hoofoorsaak van Zimbabwe se ly-
ding is wanbestuur.

Die IMF het probeer red met harde reëls, maar die 
situasie net vererger. Vandag leef Zim binne sy ver-
moëns om te probeer om weer by die internasionale 
gemeenskap aan te sluit. Die probleem is egter dat 
Zimbabwe geen manier het om van te leef nie. Die 
blanke boere het die land staande gehou met tabak 

Pres. Emmerson Mnangagwa
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en graan en hulle is reeds byna almal uitgejaag. Hulle 
RTGS dollas is vandag 10 VSA sent werd en spaargeld 
bestaan nie meer in Zimbabwe nie.

Pyse het die hoogte ingeskiet. Een brood kan ‘n 
paar weke se pensioen kos. Selfs staatsamptenare, 
die middelklas in ‘n land wat eens voorspoedig was, 
word $1.80 per dag betaal en dit is onder die inter-
nasionale broodlyn. In Julie het inflasie opgeskiet tot 
175% en daarna het die regering die publikasie van 
inflasiesyfers gestaak. En weereens is hiperinflasie 
aan die kom.

‘n Landswye staking is al probeer. Die laaste keer wat 
dit probeer is, het die sekuriteitsmagte met geweld 
gereageer. Ten minste 13 mense is doodgeskiet, do-
syne vroue is verkrag en honderde is aangerand soos 
wat die gewapende mans van huis tot huis gegaan 
het.

Daarna het die opposisie stil geraak, maar nou praat 
Nelson Chamisa, die leier van die Movement for 
Democratic Change, van rewolusie. “Ons moet nou 
die werk doen, ons moue oprol en ons, as die mense, 
ons eie bevryders wees.” Die regering beskou dit as 
‘n bedreiging en het gesê dat hulle skiet as dit nodig 
is.

 In 2017, toe Mnangagwa Mugabe vervang het, was 
die gedagte dat die land weer met die internasion-
ale gemeenskap sou inskakel, lank uitstaande skuld 
sou vereffen en beleggings weer die land sou laat 
invloei. Dit lyk nou meer onmoontlik as ooit omdat 
Mnangagwa nog nie die Zanu-PF se outoritêre bena-
dering kon of wou verander nie. En natuurlik het die 
regering ook nie opgehou om te steel nie.

Sonder ‘n nuwe inspuiting van geld sal selfs die mees 
bevoegde regering nie Zimbabwe se finansiële prob-
leme kan oplos nie en die wêreld is moeg vir die 
oneerlike swart regerings van Afrika. Amerika het 
hulp aan Zimbabwe gestop en daar is niemand wat 

sy plek wil vul nie. Zanu-PF blameer Washington vir 
Zimbabwe se probleme, want swartes is nooit skul-
dig nie, hulle blameer altyd iemand anders.

Wat nou nog oorbly, sal die berigte op die nuus wees 
van die honderde duisende in Zimbabwe wat van 
hongersnood sal sterf. Voel ons jammer vir hulle? 
Ek glo nie. Hierdie situasie is iets wat die swartes, 
met die hulp van die ‘bleeding hearts’, oor hulleself 
gebring het. Suid-Afrika sit self binnekort met groot 
voedseltekorte as die droogte selfs net ‘n paar 
maande langer voortduur en ons het min of meer 
80 miljoen mense in die land ... iets wat die land nie 
kan dra nie.

Uiteindelik sal die natuur weer die balans her-
stel. Met Westerse hulp het die swartes roekeloos 
aangeteel en ons sien nou wat die gevolge is as die 
blanke inmeng in Afrika se tradisionele leefwyse. Die 
natuur is nooit toegelaat om sy gang te gaan nie en 
dus word duisende hektaar bosse in Zimbabwe en 
verder noord in Afrika verwoes.

Siektes en peste het die getalle van die swartes afge-
hou, maar die Westerse dokters het gesorg dat die 
swartes wild kon aanteel. Vir hulle het dit gegaan 
oor ‘n “lewe red”, maak nie saak watse lewe dit is 
nie. En as ons toelaat dat slange roekeloos aanteel in 
‘n ideale omgewing wat ons vir hulle geskep het? As 
hulle dan ons kinders doodpik, sal ons tot ons sinne 
kom en iets probeer doen? Ek vra maar net.

LIEWE VOLKSGENOTE
Ons wil dit graag onder u aandag bring dat die Vaan-
deldraer vanaf die Julie-uitgawe (2019) nie meer 
teen ‘n vasgestelde prys aangebied gaan word nie, 
dit is nou gratis beskikbaar. Maar omdat die in-
sameling van inligting, die samestelling daarvan, 
asook die setwerk (wat deur ‘n buite persoon ge-
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doen word) tog heelwat ure se harde werk, asook 
koste meebring, sal ons dit opreg waardeer indien u 
ons soms met ‘n donasie sal kan help.

Ons het tot hierdie stap besluit nadat van ons ouer 
leser (veral pensioenarisse) laat weet het dat hulle 
dit nie meer kan bekostig nie. Maar ons gaan steeds 
voort om die Vaandeldraer gratis aan hulle te ver-
skaf. 

Die Vaandeldraer kry ook binnekort ‘n splinternuwe 
baadjie!

Aan u almal wat ons so getrou gedurende die af-
gelope meer as 20 jaar ondersteun het, wil ons ons 
opregte dank oordra.

Volksgroete

Adriaan en Annelize

PROFESIE VAN VADER 
8 DESEMBER 2013

TWEEDE BLOEDRIVIER
Die spesifieke profesie was aan my gegee die jaar 
1992. Ek kan nie die spesifieke datum onthou nie. 
Maar die eerste Sondag daarna moes ek dit deel 
tydens die diens met die groepie  mense.  Die Vader 
het my op die kop 12 uur in… die nag wakker gemaak 
en my op my naam geroep. Dit was nogal vreesaan-
jaend vir my maar Hy het gesê dat ek nie moes bang 
wees nie. Hy het vir my gesê dat ek dinge moes neer-
skryf wat Hy met my deel. Ek het opgestaan en in die 
sitamer gaan lê plat op my gesig. Ek het in tale begin 
praat en die tale ook neergeskryf. Nadat ek die tale 
neergeskryf het het Hy dit vir my uitgelê sodat ek 
die Afrikaanse betekenis daarvan kon hê. Die bood-
skap wat ek moes bring is die volgende: Kyk uit vir 

Februarie, (in ‘n toekomstige jaar). Dit sal die warm-
ste Februarie in die geskiedenis wees, wat nog de-
urgemaak is en wat opgeteken is. Dit sal verskriklik 
wees. Dan moet julle weet dat die tyd gekom het vir 
die oorloë wat kom. Die vader het vir my die bloed in 
die strate gewys wat vloei in Johannesburg en ook in 
Pretoria, maar dit sal wees net na die verskriklikste 
oorstromings en water. Dit was ‘n verskrikking. Die 
mense huil en kners op hul tande van al die bloed 
wat vloei. Dit vloei in Pretoriusstraat af soos asof dit 
‘n stort reën was. Die bloed het vermeng met die 
water wat by die dreinpype uitkom. Mense lê oral 
in die strate met stukkend gekapte beendere en ba-
bas lê oral dood. Die mense is onthoof en die pangas 
lê oral sigbaar in die strate. Die aanvalle kom, wees 
verseker daarvan.

Mense wees gewaarsku, die dinge kom en dit sal nie 
verhoed kan word nie Ons volk het gesondig teen-
oor die Vader en die drekgode van ander nasies toe-
gelaat in ons midde. Hy wil weer ‘n suiwer en ‘n trot-
se nasie hê wat vir Hom sal wees. Dit is tog belowe 
met die slag van Bloedrivier maar die mens wou nie 
luister nie. Hulle volg hulle eie weë. Hoereer, steel 
van mekaar, maak besittings op aarde bymekaar en 
laat hulle ewige lewe wat hulle saam met die Mes-
sias moet nastrewe agter en hulle verloën Hom oor 
en oor. Joshua ween in Sy totaliteit vir Sy hardkop-
pige en wederstrewige Volk wat nie saam met Hom 
Vader wil dien in Gees en in Waarheid nie. 

DIE BASUIN WORD GEBLAAS
‘n Kennis vertel ons dat hy jare gelede van sy vrou 
geskei is. Sy het rondgeloop en omdat hy nie lus was 
vir vuil wasgoed uithang nie, het hy alles wat hy besit 
het, net so aan haar gegee en sonder enigiets daar 
uitgeloop. Vandag, dekades later, is hy steeds sent-
loos, werkloos en sonder hoop, want hy het nooit 
opgestaan om te bewys dat hy meer werd is as ‘n 
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bedelaar nie.

As ‘n mens dit vergelyk met die toestand van ons 
volk, dan begin jy baie dinge verstaan. In 1992 was 
ons ruggraatloos soos hy. Net soos hy was ons nie 
bereid om te baklei vir wat God aan ons gegee het 
nie. Ons het alles maar liewer sommer weggegee 
om die onaangenaamheid agter die rug te kry en 
ons het nie besef dat ons jare later gedwing sal word 
om op te staan en aan ons Skepper te bewys dat ons 
weer ‘n kans verdien voordat Hy aan ons genade sal 
betoon nie.

Net soos ons vriend het ons volk in 1992 geglo dinge 
sal maar weer ten goede verander, ons sal regkom. 
Hoekom het ons verwag dat ons Hemelse Vader 
ons weer sal seën as ons dit wat Hy in wysheid en 
genade vir die Blanke Boervolk gegee het, sommer 
so weggegee het? Wat het ons daardie tyd laat dink 
dat die Almagtige ons iets skuld? Omdat ons kerk 
toe gaan en Bybel lees? Dit gaan bloed, sweet en 
trane kos om weer seën te ontvang en nie almal van 
ons sal daar wees om dit te ervaar nie, want baie het 
reeds te ver geval. Daar is van ons wat geword het 
soos die wynboer van die Wes-Kaap wat vir die Ka-
rooboer gesê het toe dié hom genooi het om in die 
Karoo te kom boer: “Nee dankie, julle is te afhanklik 
van die Here.” Dit is die vlak waartoe voorspoed ons 
laat daal het. Hierdie man se god is die mens.

Dalk is daar ‘n verband tussen wat ons doen, wat 
ons verloor het en wat ons nou kry.

Eerstens, ons is lankal nie meer ‘n Christenland nie. 
Statistieke is nie altyd korrek nie, want jy hoef van-
dag nie meer ‘n belydende Christen te wees om as 
een gereken te word nie. Jy hoef net ‘n Bybel in die 
hand te hê en te kan praat van die “Here” asof jy 
weet waarvan jy praat en dan word jy as Christen 
gereken.

In 2016 het 15% van die land se bevolking Afrika 
Tradisionele Godsdiens beoefen. Dit is ongeveer 12 

miljoen. Dit is drie maal soveel as die totaal van ons 
Blankes. Voeg daarby hulle kinders (wat gewoonlik 
baie is) van om en by 4 per gesin en jy kom uit by min 
of meer 30 miljoen teenoor ons 4 miljoen. Klink ons 
nog na ‘n Christelike land?

Alles word onder Christelike kerke ingekrap omdat 
hulle so desperaat is om dit te laat lyk of hulle lid-
mate meer word, maar dit is ateïsme wat groei, nie 
die Christendom nie. In 2005 het 83% van die be-
volking hulleself as godsdiensbeoefenaars beskou 
(nie noodwendig Christene nie) en 17% was ateïste. 
Teen 2012 (net 7 jaar later) het dit van 83% reeds 
gedaal tot 63% en ateïsme het gegroei tot 37% en ‘n 
mens kan aanvaar dat dié tendens voortgeduur het. 
Vandag sal daar waarskynlik nog net tussen 40 en 
vyftig persent wees wat godsdiens beoefen en nie 
almal sal Christene wees nie.

Dit is dus vir die Christen predikers baie belangrik dat 
die Christendom “sterk” gehou moet word in die oë 
van die wêreld. Hulle preek egter die mense uit die 
kerke uit met hulle onaanvaarbare liberale sienings 
en om hulle verleentheid te bedek, noem hulle al-
lerhande godsdienste as deel van die Christendom, 
onder andere Sioniste (Jode), Anglikane (uitvloeisel 
uit die Katolieke Kerk), swart kerke, Ethiopiese kerke, 
Afrika Kerke, die Katolieke Kerk (wat Lucifer vir hulle 
god het en neerkom op sonaanbidding), iBandla La-
maNazaretha, ens. Hulle krap ook die sendelinge, 
wat nog worstel om Afrika te kersten, hieronder in, 
want die woord “Christen” het goedkoop geword. 
Dan gaan hulle nog verder en sê dat Islam dieselfde 
God as die Christene aanbid.

Intussen het 91% van die gedoopte lidmate van die 
NG Kerk reeds die kerk verlaat. Sommige gemeentes 
het slegs 33 lidmate oor van al die honderde wat 
hulle gehad het.

Wat ons dus eintlik in 1992 gedoen het, was om ons 
sterk voetstuk in die Christendom te laat verkrum-
mel. Elke soort heidense godsdiens het die land in-
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gestroom en baie van ons het agter hierdie nuwe 
idees aangeloop soos reïnkarnasie, Hindoeïsme, 
spiritisme, ens. Daardie mense het hulle van ons 
eie gedissiplineerde Christenkerke losgemaak en nie 
weer teruggekeer nie.

Die grense van die wêreld is vir ons oopgegooi en 
daar was nie veel huiwering voordat die uittog begin 
het nie. Skielik het ‘n mens die skynheiligheid gesien 
waar dit voorheen verberg was. Die Christene, die 
kinders van die Almagtige, is deur hulle eie soort 
verwerp, gedemoniseer, belaglik gemaak en uit-
gekryt vir rassiste. Die wêreld het oor ons geloop en 
ons vertrap tot so ‘n mate dat daar mense is wat nie 
graag wil erken dat hulle ons Lewende God aanbid 
nie omdat dit aan ander godsdienste aanstoot sal 
gee.

‘n Groot probleem is die misleiding waaraan ons 
Christene blootgestel was en steeds is en dit nogal 
deur ons eie predikante. In die sestigerjare is ons ook 
deur Helen Suzman en haar liberale Progressiewe 
Party, uitgelag. Hulle het gestaan vir alles wat swart, 
onafrikaner en liberaal destyds was. Ek kan hulle mi-
nagting vir ons Boervolk baie goed onthou en hoe 
ons mense hard probeer het om nie minderwaardig 
vir buitelanders voor te kom nie. Die Engelse en an-
der liberaliste het weer hard daaraan gewerk om die 
Godvresende Boer en Afrikaner te verkleineer. Maar 
toe dit ‘n paar jaar gelede uiteindelik lyk asof hulle 
finaal in hulle doel geslaag het, het die oplewing en 
weerstand begin, dog dit het die volk verdeel.

Vandag lê daar ‘n diep skeur deur die Blanke Boere 
Afrikanervolk en bevind ons ons aan verskillende 
kante van die afgrond. Breinspoeling en jare se 
aftakeling van die selfbeeld van die Boer het alles 
daarmee te doen. Die wêreldbeker vir rugby wat on-
langs deur die Springbokke gewen is, maak die kloof 
baie duidelik. 

‘n Man, sy vrou en seun is gruwelik vermoor die nag 
na die wêreldbeker gewen is. Die voorval is op die 

internet geplaas deur ‘n geskokte persoon, iemand 
wat na sy mede Boer gedraai het vir troos. En die 
reaksie? ‘n Blanke Boer het geantwoord: “Ag nee, 
moenie so negatief wees nie. Die Bokke het gewen! 
Go, Bokke, go!” En dit dryf die wig net dieper in tus-
sen Blank en Blank.

Daar is egter hoop. Siener het gesê die kloof gaan 
toeval en dat ons dan sal saamstaan soos een volk. 
Mense se oë sal oopgaan, maar nie voor ‘n ontset-
tende ding oor hulle gekom het nie.

Is ons dus nog ‘n Christenland? Seer sekerlik nie. In 
die kleine, in ons huise en waar ons dit mag wees, is 
ons nog Christene. Dis amper asof ons dit probeer 
geheim hou sodat die haat van die wêreld nie hier-
die laaste, kosbare, goue draad na ons Hemelse Va-
der vernietig nie.

Hierdie is ons laaste bastion. Dit is ook die laaste bas-
tion vir die Christendom en dis ons verantwoordelik-
heid om dit te behou. Johanna Brandt het gesê dat 
ons ‘n voorbeeld vir die res van die Christene oor 
die wêreld sal wees. Ons sal opstaan en die juk van 
Satan afgooi en ons beste Bondgenoot sal ons God 
wees. Ons sal uit ons wegkruipplekke moet uitkom 
om Satan vreesloos op die slagveld te ontmoet.

Sterkte ... en bou brûe na mekaar, na ons blanke 
volk. Hou jou gesin suiwer, hou jou vriende suiwer. 
Die groot stryd lê nou voor en ons het almal nodig.

GAAN DREIGEMENTE AKSIES 
WORD?
Oor die afgelope 25 jaar is die blankes in Suid-Afrika 
al herhaaldelik deur faksies vanuit swart geledere 
met ‘n volskaalse aanval gedreig. Daar is selfs plekke 
en datums genoem van waar en wanneer die aan-
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valle sal plaasvind. Ek gaan hier slegs enkele van hi-
erdie dreigemente noem.

 ● ‘n Anonieme SMS het op Saterdag 24 April 2010 
die rondte gedoen dat pamflette in die Polokwa-
ne-omgewing versprei word waarin swart mense 
aangesê word dat hulle op Vryheidsdag 27 April 
soveel wittes moontlik moet vermoor.

 ● Kort na Zuma se verkiesing as president op 9 
Mei 2009 het hy op ‘n vergadering in Soweto aan 
Buthelezi gesê dat hy nog eendag die duisende 
onskuldige Zoeloes wat die wittes op 16 Desem-
ber 1838 vermoor het, wil wreek.

 ● Op Vrydag 12 Julie vanjaar het die EFF gedreig dat 
die ‘Tweede Bloedrivier’ daardie nag sou plaas-
vind en dat blankes se bloed gaan vloei. (Maar 
soos ons al teen dié tyd weet, het daar van hi-
erdie EFF dreigement ook niks gekom nie. Hulle 
ken duidelik nie die geskiedenis nie, want met 
die Slag van Bloedrivier was daar sowat 3 000 on-

gevalle aan Zoeloe kant en nie ‘n enkele een in 
die Trekkers se laer nie).

 ● Die jongste dreigement het weereens van die 
Zoeloes se kant gekom. Hulle dreig om alle im-
migrante dood te maak of uit die land te verdryf. 
Hier is kort uittreksels uit die pamflet wat versprei 
is: “Ons kondig aan dat ons op 9 September 2019, 
vanaf 08:00, alle immigrante sal doodmaak. Ons 
sê dat daar ‘n staking sal wees uit al die stede 
in KZN, Kaapstad, die Oos-Kaap, alle provinsies. 
Ons stap na die parlement. Die reuk van bloed en 
vuur is in die suide.

 ● Die president het misluk, die minister het mis-
luk. immigrante minister Motsoaledi het ook nie 
daarin geslaag om die hekke vir ons oop te maak 
nie … ons jeug is werkloos, in Suid-Afrika maak 
hulle ‘n warboel van alles … hulle het alles … Ons 
sal ons land herstel, ons kinders sal nie doodge-
maak word nie, ons kerke sal nie gesluit wees nie. 
As iemand werk toe gaan, sal ons hom doodmaak 
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… Bloed en geweervuur en vuur sal stink oor 
die hele land. Natal sal gesluit word … in Johan-
nesburg, Pretoria en Kaapstad sal ons Nigeriërs, 
Ghanese, Kongolese, Tanzaniërs, Malawiërs doo-
dmaak, en ook Ethiopiërs en Pakistani’s. Ons sê 
geen besigheid sal voortgaan solank hulle (vrag-
motors) bestuur nie, die vragmotors sal ons ver-
brand, winkels, salonne, internetkafees, hul naai-
masjiene, winkelsentrums, ons brand, ons wil 
hulle nie hier hê nie…”

Maar na ‘n kwarteeu se dreigemente het ons 
al so gewoond geraak daaraan dat ons ons glad 
nie meer aan hierdie dreigemente steur nie; ons 
is ook al afgestomp wat betref die byna daag-
likse gruwelike plaasmoorde, inbrake, brand-
stigting, padversperrings, plundering en stakings. 
Hoeveel keer is daar nie al gedreig dat hulle die land 
op ‘n sekere dag gaan lamlê nie? Hoeveel keer is 
daar nie gesê dat die wittes op dié of daardie dag 
uitgewis gaan word nie?

Maar as daardie dag aanbreek, gebeur daar niks nie. 
Dit begin al hoe meer vir my lyk of hulle besig is met 
‘n beplande ‘bangmaak-storie’, en dat blanke han-
teerders hier agter sit. Ons word gedurigdeur ge-
dreig, en omdat daar telkens niks gebeur nie, raak 
ons gerus, glo ons hulle nie meer nie en ignoreer ons 
dit.

Die vraag is net: is dit nie dalk wat hulle wil hê nie, 
sodat as hulle die dag regtig toeslaan, ons heeltemal 
onkant betrap word. 

Aan die anderkant het dinge al so versleg, dat hulle 
nie meer kan voortgaan om net te dreig nie. Vroeër 
of later sal hulle gedwing word om tot aksie oor te 
gaan.

Sal ons dan gereed wees?
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HIERDIE NUUSBRIEF WORD 
MOONTLIK GEMAAK DEUR DONASIES

Hierdie nuusbrief word moontlik gemaak 
deur donasies 

Aan u almal wat ons so getrou gedurende die afgelope meer as 
20 jaar ondersteun het, wil ons ons opregte dank oordra.
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