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Van die redakteur

Die vraag word dikwels gevra: Waarom het God 
Siener as profeet vir die Boervolk laat optree? Daar 
kan net één antwoord wees: Om dieselfde rede as 
wat Hy sy profete oor Israel laat optree het.

Ten eerste, om aan hulle bekend te maak dat hulle 
sy volk is, tweedens om hulle te vermaan om sy ge-
booie te onderhou en nie die rug op hom te keer 
nie en derdens dat Hy hulle in hul oomblikke van 
ontberinge en groot benoudheid nie sal begewe of 
verlaat nie.

So het Hy bv. deur die mond van sy profeet Moses 
aan Israel gesê: Deut. 7:6 “Want jy is ’n volk heilig 
aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uit-
verkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy 
eiendomsvolk te wees.”

Daarom het Israel altyd in sy oomblikke van grootse 
benoudheid die vrymoedigheid gehad om hom tot 
God te wend. En om sy aanhanklikheid aan God te 
betuig, het hy sy knie gebuig en voor die aangesig 
van God ’n gelofte afgelê. Hoewel Israel daardie 
geloftes dikwels verbreek het, het God dit nooit ge-
doen nie.

Maar Hýself het ook ‘n belofte aan hulle gemaak: 
“As jy jou tot my bekeer, dan sal Ek jou lot verander 
en My oor jou ontferm; en Ek sal jou weer versamel 
uit al die volke waarheen Ek jou verstrooi het.”

Dieselfde drie redes wat vir Israel gegeld het, geld 
ook vir die Boervolk en net soos vir Israel het daar 
vir die Boervolk ook ’n profeet opgetree.

Die verlede herhaal homself telkens, maar die mens 
wil dit liefs nie weet nie en daarom beland hy telkens 
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die nasie gaan versamel en in hul eie land bymekaar 
gaan bring, het Hy heil, seën en blywende vrede in 
die vooruitsig gestel.

Die eindtydse versameling van hierdie verstrooide 
volk van Hom het sy profeet Nicolaas só beskryf: 
“God gaan sy volk wat dwarsoor die wêreld versprei 
is, uit al die volke versamel. Der duisende Christene 
in Europa sal alles net so agterlaat en na Suid-Afrika 
vlug om hier in wit tente te kom woon.” En dan her-
haal hy wat God in Deut. 14:13 belowe het: “Wees 
nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verloss-
ing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; 
want soos julle die Egiptenaars (Kusiete/Engelse) 
vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid 
nie.” 

Die “wit tente” was Siener van Rensburg se simbool 
van Gods beskermende hand.

Hy het dit ook duidelik gestel dat wanneer die volk-
shelde en leiers na die stem van ’n profeet geluis-
ter het, is hulle uitgered, maar wanneer hulle dit 
nié gedoen het nie, is hulle gestraf – soos dit met 
Israel by Ai gebeur het. Net so was dit ook die geval 
met die 1914-Rebelle by Upington. Siener het genl. 
Kemp uitdruklik gewaarsku om nie op die Sabbat die 
regeringsmagte aan te val nie, maar Kemp het die 
waarskuwing in die wind geslaan, met die gevolg 
dat die Rebelle daardie dag nie net verpletter is nie, 
maar almal ook gevange geneem is.

Tog het hy ook vooruitgesien dat daar nog ’n dag 
gaan kom wat met al hierdie vyande van sy volk gaan 
afreken.

Verskeie profete van die Ou Testament het dieselfde 
boodskap aan die volk oorgedra en dit lees soos ’n 
berig in vanoggend se dagblad:

Miga 2: “Ellende wag vir julle wat rampe teen ander 
beplan, wat op die bed lê en dink aan kwaad om te 
doen, wat dit vroeg in die môre gaan uitvoer omdat 

in dieselfde strik en verwyt dan sy God daarvoor.

Die boereprofeet het geweet hy is as boodskapper 
geroep om sy volksgenote oor hul verkeerde weë te 
waarsku, maar dat hy hulle terselfdertyd ook moet 
vermaan om na hul Skepper terug te keer, of veel 
erger ellende wag op hulle.

En net soos die profete van die Ou Testament het hy 
sy verskyning genaak juis in ’n tyd wanneer sy volk 
voor sy grootste krisis en donkerste uur te staan ge-
kom het – die Tweede Vryheidsoorlog en al die ver-
skrikkinge wat daarmee gepaard sou gaan.

Op ’n vraag oor wié sy volk is, het hy, net soos Mo-
ses, die volgende bemoedigende boodskap aan 
hulle oorgedra: “Ons is God se volk.”

En in sy oomblik van grootse benoudheid het die 
Boervolk nie net die vrymoedigheid gehad om hom 
tot God te wend nie, maar (net soos Israel) ook voor 
God neergebuig en ’n gelofte afgelê. En hoewel hulle 
ook (net soos Israel) daardie gelofte dikwels ver-
breek het, het God dit nooit gedoen nie.

Vandaar sy vaste belofte aan hulle: “As julle jul tot 
my bekeer, dan sal Ek jou lot verander en My oor 
jou ontferm; en Ek sal jou weer versamel uit al die 
volke waarheen Ek jou verstrooi het ... En die HERE 
jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in 
besit geneem het, en jy sal dit in besit neem; en Hy 
sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer 
as jou vaders ... En die HERE jou God sal al hierdie 
vloeke op jou vyande en op jou haters lê wat jou ver-
volg het.” Die vloeke word dan een vir een uitvoerig 
beskryf.

Ons is bekend met al daardie vloeke, want oor eeue 
heen was Afrika nog altyd ’n toonbeeld daarvan – el-
lende, tering, droogtes, hongersnood, peste en die 
swaard.

Maar vir sy volk wat Hy in die toekoms nog uit al 
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SO LYK RAMAPHOSA SE “OUR 
PEOPLE”

Die tyd het op daardie oomblik   vir Le Roux Venter, ‘n 
sakeman in Bloemfontein, stilgestaan toe ‘n gewap-
ende swart man ‘n vuurwapen na sy kop gemik en 
drie keer die sneller getrek het. Die vuurwapen het 
al drie kere misluk en sy lewe is gespaar.

Hy het toe die geweer uit die aanvaller se hand 
geklap, maar toe slaan ‘n ander swart aanvaller hom 
bewusteloos van agter met ‘n hamerhou teen die 
kop. Venter sê die voorval het begin toe bouers na 
hom toe kom en meedeel daar is vyf swart mans 
met gewere op die perseel van P&M Scrapyard wat 
langs sy eie besigheid is.

Die aanvallers het met slegs R6,000 kontant en drie 
slimfone gevlug, iets waarvoor hulle blymoedig sou 
gemoor het.

Drie beseerde mans, Venter, Neels Bam en Petrus van 
Zyl is gehelp deur eiendomsagente in die omgewing 
wat ‘n mediese agtergrond gehad het. Venter het 
harsingskudding opgedoen en moes in Busamed in 
die hospitaal opgeneem word om steke aan sy kop-
wond te kry.

Neels Bam het ook ‘n groot gat in sy kop gehad en 

hulle (die ANC) die mag in die hande het.

“Hulle begeer ‘n stuk grond en vat dit, huise, en lê 
beslag daarop. Hulle kul ‘n man uit sy huis uit, ‘n 
mens uit sy besitting uit.

“Daarom, so sê die Here: Ek beplan ‘n ramp teen 
hierdie mense, hulle sal dit nie kan ontwyk nie. Hulle 
sal nie meer regop kan loop nie, want dit sal ‘n tyd 
van swaarkry wees.

“Hulle jaag die vrouens van my volk uit hulle gerief-
like huise uit, hulle vat die blywende gerief wat Ek 
hulle gegee het, van hulle kinders af weg...”

Volgens wat Miga hier sê, kan die Kusiet nie deel van 
God se volk wees nie, want uit ondervinding weet 
ons hulle vroue woon nie in ‘gerieflike huise met bly-
wende gerief’ nie, hulle tuistes is kleihutte, strooise 
en sinkkaias. ‘Gerieflike huise’ was nog altyd ’n voor-
reg wat blanke vroue geniet het. 

Die Kusiete het nóú die mag in die hande en dis 
hulle wat snags ‘op hulle bed lê en kwaad bedink’? 
En is dit dit nie ook hulle wat ‘n  ‘stuk grond begeer 
en dit vat’ of ‘n ‘huis en daarop beslag lê’ nie? Die 
Ramaphosas en Malemas erken dit openlik. En dis 
ook húlle ‘wat rampe teen ander beplan’!

Maar wat hierdie houtskoolskouers nié weet nie, is 
dat God Self ‘rampe teen hulle beplan’ en dat ‘el-
lende op hulle wag’!

Met hierdie woorde bevestig Miga die profesie wat 
deur ons eie profeet uitgespreek is: “...en as die bur-
gers wat die vyand verdryf het, van Durban af terug-
kom, dan kry

ek (die Boervolk) ’n nuwe paar velskoene, ’n nuwe 
saal en ’n nuwe toom — dit

beteken ’n permanente Boereregering en heel nuwe 
begin...”

P&M Scrapyard
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moes gaan vir skanderings, terwyl Petrus van Zyl 
ook ‘n kopwond gehad het, maar daarna hoofsaaklik 
nekpyn oorgehou het.

Dit is die omstandighede waaronder die meeste wit 
mense vandag in Suid-Afrika leef, voortdurend in 
vrees dat Ramaphosa se ‘our people‘ met ‘n panga, 
hamer, mes, geweer of enigiets wat kan doodmaak, 
hulle kan aanval.

En daagliks bewys ‘our people’ bo alle twyfel, waar-
om ons nooit veronderstel was om tussen hulle te 
woon nie. Want om tussen hulle te bly, beteken ’n 
pynlike en gestadigde volksmoord.

Die rooi gedeelte in ons ‘mooi’ reënbooglandsvlag, 
is verteenwoordigend van die blanke se bloed – 
daardie ‘reënboognasie’ wat die liberaliste van die 
wêreld wou hê en op ons afgedwing het, terwyl hulle 
ons nou nog steeds met ‘n valse gevoel van vrede en 
veiligheid belieg.

Die liberale hoofstroommedia sal nooit na ras ver-
wys waar swart barbare ’n kwesbare, swak, bejaarde 
vrou in SA in haar huis aangeval en verkrag nie. Hulle 
is openlik polities korrek en deurdrenk van Marx-
isme se bedrieglike ‘rasteorie’, wat ons kinders op 
skool en universiteit geleer word. Volgens die hoof-
stroommedia is blankes voor die voet ook rassisties 
en skuldig, en daarom verdien hulle om slagoffers 
van misdade te wees. 

Die hoofstroommedia en Black Lives Matter hul-
dig dieselfde standpunt. Daarom word die ras van 
’n swart misdadiger te alle tye deur die media ver-
swyg. Maar wanneer ’n blanke die skuldige is, word 
dit oor die hele wêreld uitbasuin, soos in die geval 
van George Floyd van Amerika. En daar moet waar-
skynlik tienduisende van Ramaphosa se ‘our people’ 
in Amerika wees, want verskeie stede is na George 
Floyd se dood, geplunder en verwoes.

In sekere Amerikaanse stede durf wit vroue in 
Amerika dit ook nie meer alleen op straat waag nie.

Penny Sparrow het na swartes verwys as ape en 
dit het haar R150 000 en haar werk gekos, terwyl 
Adam Catzavelos R200 000 moes betaal omdat hy 
die woord k*ffir in Griekeland gebruik het!

Johan Kriek (53) is tydens ‘n inbraak deur twee swart 
mans in sy huis in Westville, Durban, doodgesteek. 
Die aanvallers het met slegs ‘n selfoon en sy beursie 
gevlug. Paramedici het mnr. Kriek se lewe probeer 
red, maar hy is op die toneel oorlede.

Mnr Kriek het ‘n insleepvoertuigonderneming gehad 
en was baie gewild omdat hy volgens vriende altyd 
‘n ekstra myl vir sy medemens geloop het.

In hierdie land is dit noodsaaklik om te alle tye ge-
wapen te wees, want dis al manier hoe ons ons 
vandag kan verdedig teen die barbaar met sy mes, 
panga en AK-47. En as ons dit nie doen nie, moet ons 
aanvaar om doodgemaak te word vir jou selfoon en 
beursie.

Ons onbevoegde hofstelsel was onlangs nog skok-
kend in sy uitspraak toe ‘n taxibestuurder, Yibanathi 
Ndike, ‘n boete van slegs R6 000 deur ‘n hof in Port 
Elizabeth opgelê is nadat hy met sy taxi oor ‘n rooi 
verkeerslig gejaag en met ‘n ander motor gebots het 
waarin Michaela Victor (19) en Celine de Ridder (21) 
albei gesterf het.
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DIE GROOTSTE AANVAL OP 
WESTERSE VRYHEID
CHUCK BALDWIN  

Die Texas Goewerneur, Greg Abbott, het weens 
COVID-19 ’n gedeeltelike sluiting van die ekonomie 
goedgekeur, met die gevolg dat miljoene in daardie 
staat in wanhoop gedompel is deur werkloosheid. 
Meer as 30% van Amerika se arbeidsmag sit nou 
sonder inkomste. Abbott het dit gedoen ondanks 
die feit dat COVID-19 se dodetal wat slegs ’n derde is 
van die gewone jaarlikse griep.

Ook het Abbott eiemagtig kroeë gesluit omdat mas-
sa toetsing getoon het dat meer mense aan die vi-
rus blootgestel is. Die dra van maskers is nou ook 
verpligtend in Texas. Abbott se sluiting van kroeë en 
nie Wallmarts en restaurante nie, sal geen uitwerk-
ing hê op die verspreiding van die virus nie. maar dit 
lyk ten minste of hy “iets” doen.”

Rand Paul, die Amerikaanse senator van Kenkucky 
het Abbott se optrede beskou “as ’n verdoemende 
aanslag op Amerikaners se vryheid, en volgens hom, 
staar hulle die grootste aanslag op hul siviele regte 
in die gesig.”

Hy sê Abbott se maatreëls is nie blote ‘ongerief-
likhede’ nie, dit is ’n doelbewuste daad van onder-
werping, want elke beperking op samekomste, 
geforseerde temperatuurmeting, reisbeperkings, 
corona-toets, sosiale media sensorskap, verbode 
kerkbyeenkomste, elke persoon wat sy of haar werk 
verloor omdat hulle teen die amptelike weergawe 
praat, is ’n poging om burgers op elke moontlike 
manier aan bande te lê. En die vraag is hoe lank gaan 
die volk dit bly verduur voordat hulle in opstand 
kom?

Hy sê die “corona krisis gaan nie oor gesondheid 
nie, dit gaan oor beheer. Dit gaan oor die afbreek 
van ‘n vrye gemeenskap en die instel van ‘n slawe 
gemeenskap. Die beplanners van hierdie aanval het 
gereken op Anthony Fauci en Deborah Birx en hulle 
samesweerders in die regering, asook die media, om 
vrees in die harte van mense te plant sodat hulle hul 
vryheid sal prysgee vir veiligheid.”

Benjamin Franklin het 200 jaar gelede gesê: “Hulle 
wat hulle essensiële vryheid prysgee vir tydelike vei-
ligheid, verdien nie vryheid of veiligheid nie.”

Enigeen wat nog nie besef dat totale toesig, beheer 
en verslawing is waarheen daar met COVID-19 op 
pad is nie, het geen begrip van wat besig is om in 
2020 plaas te vind nie, of miskien wil hulle dit nie 
weet nie.

Twintig state en gebiede in Amerika waarin 45% van 
die bevolking woon, het “navorsing” gedoen oor 
COVID-19 se besmettingsfaktor wat gebou is ron-
dom die Exposure Notification System (ENS). Dit is 
deur Google in samewerking met Apple ontwikkel 
en gaan binnekort vrygestel word. Dit is aanvanklik 
verwelkom deur amptenare in Noord-Dakota, Suid-
Caroline en Alabama, maar in Suid-Caroline het die 
gesaghebbers die ENS. geforseer om dit terug te 
hou.

Greg Abbott
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Diegene wat gedink het Trump doel altyd die regte 
ding, gaan dink weer daaroor, want hy het Operation 
Warp Speed goedgekeur wat die CDC (Centre for Dis-
ease Control) saamsmelt met die weermag om alle 
Amerikaners vinnig te immuniseer teen COVID-19. 
Die plan is om die Pentagon se mag te gebruik om 
die inenting te behartig.

Die weermag sal die inentings gee, die departement 
van verdediging sal die logistieke vir die vervoer van 
die toerusting hanteer en die CDC sal in beheer bly 
om enige newe-effekte na die inentings op te spoor.

Dus, as die inenting nie verpligtend is nie, waarom is 
die Departement van Verdediging op enige manier 
betrokke? Dit gaan nie oor gesondheid nie, maar oor 
beheer. Trump se advokaat, Pat Cipollone, het gesê 
dat jy nie die reg het om nie ingeënt te word nie. 
Trump het sy goedkeuring hieraan gegee om die pad 
na ons slawerny te voltooi.

Presies watse soort chemiese stof gaan hulle inspuit 
in die liggame van mense wat hulle vertrou en nie 
van beter weet nie? Niemand sal ooit sê nie. Die 
waarheid is dat wetenskaplikes nie daartoe in staat 
is om COVID-19 wetenskaplik te diagnoseer nie. 
Hulle kan ons nie eens sê wat dit is nie.

In 1993 het Kary Mullis die Nobelprys gekry vir PCR 
– ‘n hitte siklusmetode wat gebruik word om tot bil-
joene kopieë te maak van ‘n spesifieke DNA monster 
en dit groot genoeg te maak om te bestudeer. Dit 
is ‘n noodsaaklike tegniek vir ‘n wye verskeidenheid 
gebruike, wat biomediese navorsing en krimineel fo-
rensiese toetse insluit. Mullis het self gesê dit kan 
nie gebruik word as ‘n instrument in “die diagnose 
van aansteeklike siektes” nie.

Jason Hommel, ’n navorser en outeur van ’n baie 
belangrike artikel oor die coronavirustoetsing het hi-
eroor gesê: “Kary het nie die toetsmetode uitgevind 
nie. Ek dink nie hulle verstaan wat hulle doen nie; 
alles dui daarop dat dit buite beheer is. Hulle het ‘n 

pandemie-masjien oor baie jare gebou en daar was 
‘n pandemie-oefening voordat hierdie hele ding be-
gin het.”

Sy raad aan mense: “Moet jou nie laat toets nie. 
Geen gesonde mens behoort getoets te word nie. 
Dit beteken niks, maar dit kan jou lewe vernietig en 
jou in absolute ellende dompel. Elke keer as iemand 
‘n monster van jou vat, ‘n monster van jou DNA, gaan 
dit na die regering se databasis. Dit is daar vir op-
sporingsdoeleindes, hulle soek nie vir ‘n virus nie.”

Hulle wil vir ons sê dat mediese wetenskaplikes met 
presies die regte inenting vorendag gaan kom teen ‘n 
virus wat hulle nog nie eens wetenskaplik geïsoleer 
of geïdentifiseer het nie en hulle gaan dit binne ‘n 
paar maande doen. Hulle kan nie eens waarborg dat 
die griepinenting wat jy kry die presiese formule is 
vir die soort griep wat jy onder lede het nie en hulle 
is al meer as 100 jaar lank besig om griep en verk-
oue te bestudeer en kon nog nie met ‘n oplossing 
vorendag kom nie. In werklikheid soek hulle al jare 
na ’n “inenting” waarmee hulle die ganse mensdom 
wil “inent”.

Hoe weet ons daar is nie opsporingstegnologie in 
die inenting nie? Die dokters wat dit in jou inspuit 
sal ook nie weet nie.

Bill gates is lankal ‘n voorstander van bevolking-
svermindering deur farmaseutiese middels. Ons 
weet reeds dat die Bill & Melinda Gates Founda-
tion saamgewerk het met die WGO en UNICEF om 
steriliseringsmiddel in die Klem in die Kaak (Tetanus) 
inentingstof te plaas wat in vroue en hulle jong mei-
sies in Kenia in 2014 en 2015 ingespuit is. Meer as 
500 000 van hulle is daardeur gesteriliseer en dit is 
in verskeie Afrikalande gedoen.

Dink u werklik dat Bill Gates en sy farmaseutiese 
Frankensteins soos Fauci sal enige gewetenswroeg-
ing hoegenaamd hê daaroor om Westerse vroue en 
dogters ook te steriliseer? Hy is ‘n vennoot van ten 
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minste 15 farmaseutiese maatskappye en Fauci is sy 
karnaval aap. Hy is direk betrokke by die COVID in-
enting, maar dit is net die begin.

Die 5G waarnemingsisteem is deel hiervan en sal 
regerings in staat stel om meer despoties te wees as 
wat Orwell ooit kon droom. Gates se ambisie is om 
almal in te spuit.

Gates sal uiteindelik jou liggaam beheer, jou me-
disynekabinet en selfs ‘n vrou se vrugbaarheid. Hy 
het belê in ‘n maatskappy wat geboortebeperking-
inplantingsskyfies ontwikkel het met aan- en af-
skakelaars, asook skyfies vir medisynetoedoening 
wat ‘n enkele inplanting toelaat om honderde tera-
peutiese dosisse oor maande of jare te stoor en pre-
sies korrek vry te laat. Gates wil egter die bevolk-
ing beheer en mense is bekommerd daaroor dat die 
skyfies ook afstandbeheer sal hê ... wie sal weet?

Ons moet hierdie waansin beëindig en die koppe eis 
van die maniak mediese misbaksels. Maskers besk-
erm jou nie teen enige virus nie, hulle is selfs skadelik 
vir die draer. Maar wat verpligte maskers doen – en 
dit is hulle doel – is om die publiek te kondisioneer 
om die verpligte inenting wat gaan kom, te aanvaar.

Dis oorlog hierdie. Dit is ‘n oorlog teen ons vryheid, 
ons lewenswyse, ons kinders se toekoms en ja, ons 
lewe self. As ons nie bly veg vir ons vryheid nie, sal 
ons binnekort niks meer hê om voor te veg nie.

DIABOLIESE GESIG VAN SJINA 
ONTMASKER
 In Junie 2019 is ‘n verslag in die China Tribunal in 
London gepubliseer wat gesê het dat daar bewyse 
gevind is van “geforseerde orgaan-insameling” van 
Sjinese gevangenes, Falun Gong en Uighur Moslems 
is ingesluit. Die Tribunal se finale oordeel het tot die 

slotsom gekom dat hierdie “geforseerde orgaan in-
sameling al “oor jare gepleeg word ... op betekenis-
volle skaal”.

Sjina beweer dat die praktyk verban is en vervang 
is met ‘n sisteem van vrywillige donasies, maar ‘n 
nuwe verslag wat op 14 November 2019  in die BMC 
Medical Ethics joernaal verskyn het, het dit verwerp. 
Die verslag sê dat daardie bewerings van hervorm-
ing gesteun word deur die “sistematiese vervalsing 
en manipulasie van die amptelike orgaan-oorplant-
ingsdata-stelsel in Sjina”.

Die China Tribunal het eerstehandse getuies ge-
bruik van voormalige gevangenes wat verklaar het 
dat oorplantings gedwonge is en datv skenkers geen 
keuse daaroor het nie. In China is daar bv. baie ‘kort 
wagtye’ vir pasiënte. Die getuieverslae was skrik-
wekkend – en vertel o.a. van orgaanverwydering 
van lewende slagoffers, slagoffers wat gesterf het 
weens die prosedures wat gevolg word. ‘n 2015-do-
kumentêr beweer dat Sjina se onwettige orgaanoo-
rplantingsindustrie jaarliks meer as $1 biljoen be-
loop – maar Sjina hou steeds vol dat geforseerde 
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orgaanverwydering gestaak is en dat hervorming 
terugdateer na 2010 met ‘n sisteem van gewillige 
donasies wat die geforseerde orgaanskenkings van 
gevangenes vervang het.

Die BMC-artikel sê dit is nie die waarheid nie. Hulle 
beweer dat Sjina “kunsmatig orgaan oorplantings-
data fabriseer”. Die verslag sê dat sy bevindinge 
beteken dat enige vertroue in Sjina se orgaansken-
kingsisteem “geskend is”, en dat hervorming “’n 
masker is vir die volgehoue gebruik van nie-vrywil-
lige skenkers of skenker wat gedwing word om or-
gane te gee”. Die bewering is dat die nuwe sisteem 
van vrywillige skenkings in werking getree het saam 
met geforseerde verwydering. Wat hulle bedrog 
openbaar het (volgens die verslag), is die patrone in 
die staat se data wat net te netjies is om eg te wees 
– dit moet vervals wees.

Bronne agter die forensiese data ontleding ontplooi 
deur die verslag se outeurs, sluit in China Organ 
Transplant Response System (COTRS) en die Red 
Cross Society of China, Die data het matematie-
se patrone bevat wat teenstrydig is met verwagte 
statistiese afwykings. Met ander woorde, die ampte-
like verslae van China is afkomstig van ‘n PR werk-
blad (spreadsheet) en nie van enige soort grondvlak, 
ontleding en werklike data nie.

Dit staan bo alle twyfel dat die verslag in die China 
Tribunal “die leuens en bedrog wat China se soge-
naamde oorplantings ontmasker. Die vervalsing van 
die China Organ Transplant System (COTRS) data is 
deel van ‘n noukeurige toesmeerdery wat die staats-
bestuurde massamoord van onskuldige mense vir 
hulle organe in China.

Vroeër in 2019 het David Spiegelhalter, het ‘n voor-
malige president van die Royal Statistical Society, die 
kern ontleding bespreek, en gesê dat die “afwykings 
in die data wat ondersoek is ’n skokkende patroon 
volg – daar is altyd skenkers beskikbaar vir oorplant-

ings en dis in skerp kontras met ander lande waar 
daar soms maande vir skenkers gewag moet word.”

In reaksie op die Tribunaal se bevindings in Junie 
2019, het die Chinese ambassade in Londen gesê 
dat “die regering altyd die Wêreld Gesondheidsor-
ganisasie (WHO) se beginselgids oor menslike or-
gaan-oorplanting reeds jare lank stiptelik volg.”

Op 21 Maart 2007 het die Chinese staatsraad die 
regulasie oor menslike orgaan- oorplantings uit-
gevaardig op voorwaarde dat menslike oorgaansken-
kings vrywillig en gratis moet wees. Die ambassade 
is genader vir enige kommentaar op die bewerings 
wat in die nuutste verslag gemaak word. Die Chinese 
Rooikruis en die Chinese Mediese Raad is sonder 
sukses genader vir kommentaar op die studie en die 
bevindinge. Hulle handhaaf ’n doodse swye in die 
verband.

Want dit is ‘n biljoen dollar besigheid en China ver-
moor miljoene andersgenkendes en etniese minder-
hede vir hulle organe. Die skynheiligheid van Ameri-
kaanse korporasies en sy atlete in die onderdrukking 
van hierdie inligting en samewerking met China,net-
net eenvoudig verbysterend.

KATASTROFIESE ONTPLOFFING 
BY DE AAR ONVERMYDELIK?
’n Katastrofe en selfs groter ontploffing as dié in Bei-
roet in Libanon dreig by ’n ammunisiestoorplek in 
die Karoo indien die regering nie dringend ingryp 
nie.

Die weermag stoor al vir langer as 30 jaar miljoene 
verouderde patrone en oortollige ammunisie by 97 
Ammunisiedepot buite De Aar in die Noord-Kaap. 
Dit is in omvang meer as tien keer die springstof wat 
verantwoordelik was vir die ontploffing vroeg in Au-
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gustus in Beiroet. Soveel as 180 ton lê in De Aar.

Die ammunisie in De Aar sluit in swaar kaliber pro-
jektiele, lekkende vliegtuigbomme, onstabiele 
kanonrondes en onstabiele missiele. Die depot is 
die grootste van sy soort in die Suidelike Halfrond 
en beslaan ’n area wat so groot soos 29 rugbyvelde 
is en deur ‘n spoornetwerk van 49 kilometer bedien 
word.

Kenners waarsku nou dat dié bergingsfasiliteit ’n 
ongeluk is wat wag om te gebeur weens verouderde 
sekuriteitstelsels en ’n gebrek aan opknapping by 
die depot. Die hoogs gespesialiseerde sekuriteits-
telsel wat dié wapens moet bewaar, is die afgelope 
vyf jaar gedeeltelik buite werking omdat die kontrak 
met die private maatskappy wat die stelsel ontwerp 
en bestuur het in 2015 ten einde geloop het.

Daar is uit verskeie betroubare bronne verneem die 
elektriese stroombaan van die heining en die slot-
meganismes by van die hekke werk glad nie meer 
nie, wat beteken dat die gesofistikeerde biometriese 
veiligheidstelsel wat etlike miljoene rand gekos het, 
nou in onbruik is. Die landingstrook wat voorheen 
met veiligheidskameras toegerus en permanent be-
waak was, word nou slegs bedags deur ’n paar wagte 
opgepas. Wat die situasie vererger, is dat daar ook ’n 
tekort aan tegniese personeel is om die ammunisie 
te monitor en volgens voorskrifte op te tree.

Rudolph de Beer, uitvoerende hoof van LS Turnkey 
in Port Elizabeth wat die sekuriteitstelsel in 1993 vir 
die weermag ontwerp het en oor die jare opgegrad-
eer en tot 2015 bestuur het, sê ’n gebrek aan voer-
tuie beteken personeel kan nie by die 175 magasyne 
uitkom om instandhouding te doen nie.

Die bunkers moet onderhou word, maar daar is nie 
voertuie beskikbaar nie. Personeel moet daar op- en 
afgelaai word, want jy kan byvoorbeeld nie binne 
rook of eet of ’n selfoon gebruik nie. Dit sal gevolg-
lik ’n hewige ontploffing veroorsaak, maar niemand 
neem verantwoordelikheid nie, sê  hy.

Groenewald het vir tien jaar by Naschem gewerk 
voordat hy ’n politikus geword het.

Naschem het in die tagtigerjare vir die leër, lugmag 
en vloot artillerie-ammunisie en bomme ontwerp 
en vervaardig.

“As die bomme oud is, gaan hulle almal ontplof, 
want bomme uit die sewentigs en tagtigs wat te lank 
staan, vorm kristalle en selfs die statiese elektrisiteit 
wat deur ‘n mens se klere veroorsaak word, kan ‘n 
ontploffing tot gevolg hê,” waarsku hy. “Die goed is 
skrikwekkend sensitief en die risiko is geweldig groot 
as mens nie weet hoe om op te tree nie.”

“De Aar is ’n tydbom,” sê nog ’n wapen- en am-
munisiekenner wat verkies om anoniem te bly. Hy 
voorsien dat ’n ontploffing in een van die magasyne 
die aarde so sal skud dat dit die ander onstabiele 
bomme ook sal laat ontplof.

Ek wil hier net byvoeg dat ek oor die jare heen uit 
Jan Kempdorp en Hartswater se wêreld verskeie 
briewe ontvang het van mense wat nog kennis dra 
van ’n gesig wat die Siener kort voor sy dood ’n on-
heilspellende visioen gehad het van wat hom nog 
eendag in daardie geweste sou afspeel. Hy het gesê: 
“Ek sien ’n ontsaglike vuur daar by Andalusië (vandag 
Jan Kempdorp) brand. Dit sal die ergste brand wees 

De Aar Ammunisie Depot
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wat die land nog gesien het.” Hy het geen melding 
van die wapenopslagplek by De Aar gemaak nie.

Dis redelik algemene kennis dat daar by Jan Kemp-
dorp ook van die grootste wapenopslagplekke in 
Suidelike Afrika geleë is, nl. Ammunisie Depot 93. 
Sedert 1994 is dit erg verwaarloos, en inwoners van 
die swart plakkerskamp wat aan die Ammunisie De-
pot grens, het onlangs ’n dringende versoek tot die 
regering gerig dat hulle na ŉ veiliger gebied verskuif 
moet word. Maar ŉ regeringswoordoerder het gesê 
daar is geen rede tot kommer nie.

Hulle wil net nie erken dat daar geen fondse beskik-
baar is om hierdie uiters belangrike instandhouding 
te verrig nie.

In 2001 het Duitse plofstofkenners Ammunisie Depot 
93 besoek om vas te stel in hoe ŉ mate dit agteruit-
gegaan het. In die verslag wat nooit bekend gemaak 
is nie, word daar vermeld dat die meerderheid van 
die 60 000 ton bomme wat daar geberg word, al oud 
en onstabiel is en ook reeds besig is om te kristalli-
seer en met die geringste steuring, kan onplof.

ŉ Kenner het onlangs nog tydens ’n openbare ver-
gadering op die dorp gesê dat sabotasie van die 
wapenopslagplek ’n skrikwekkende en algehele ver-
woesting in ’n radius van nagenoeg 200 kilometer 
(Vryburg en dele van Kimberley ingesluit) tot gevolg 
kan hê.

OPENBARE SKOLE IN DIE VSA 
DEUR BLACK LIVES MATTER 
GEKAAP
Ons het gedink Kommunisme is dood. Ons het ge-
dink sosialisme het misluk, want dit is al oor en oor 
bewys dat dit nie werk nie. En toe kom Black Lives 

Matter wat onder die dekmantel van ‘n veldtog teen 
rassisme ontaard het in ’n ging om Kommunisme in 
Amerikaanse skole in te smokkel. Mense besef dit 
nie, maar die aanslag van die Ooste teen die Weste 
het reeds begin en ons is besig om die eerste slag te 
verloor. Hulle wil die Westerse beginsels, vrede en 
voorspoed breek.

Dokumente wat uitgelek het, het bekend gemaak dat 
Marxiste besig is om die skole in Amerika in indok-
trinasiesentrums te verander. Op 25 Augustus het 
die radiogasheer, Glenn Beck, 800 uitgelekte doku-
mente onthul wat lesse bevat oor wat die Marxiste 
beplan om die kinders te leer. Hierdie dokumente 
onthul ’n Black Lives Matter inisiatief om verder te 
gaan as protes en ’n vastrapplek in die klaskamer te 
kry. Onder die dokumente is ’n opdrag om die Black 
Panthers se ‘Tien-Punt Program’ te memoriseer. Dis 
’n program wat ’n regeringsgewaarborgde inkomste 
voorsien, vergoeding aan African-Americans en die 
konfiskering van eiendomme wat aan blankes be-
hoort.

Die dokumente sluit ook instruksies in oor hoe om 
met voorskoolse kinders te praat oor die 13 leidende 
beginsels van Black Lives Matter wat insluit “die 
ontwrigting van die Westerse kern gesinsdinamika 
en terug te keer na die kollektiewe gemeenskap wat 
vir mekaar sorg.” Dit beteken dat die kinders geleer 
word dat dit nodig is dat die gesinsmodel van ‘n ge-
troude man en vrou wat kinders grootmaak, vervang 
moet word met ’n sisteem waarin kinders kollektief 
deur die staat opgevoed word.

Die plakkate in hierdie dokumentvonds sluit in ’n 
man met ’n bakkebaard in ’n rok wat ’n gebalde vuis 
maak in ‘n Marxistiese saluut. Die byskryf lees: “El-
keen het die reg om hulle eie geslag te kies deur te 
luister na hulle eie hart en verstand. Hierdie bood-
skap gaan saam met die sesde leidende beginsel van 
Black Lives Matter: Om die ‘geslagsbeheptheid’ af te 
breek.
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Onder die aanbeveelde bronne om te lees is: “Heath-
er’s Moms got married”, ’n artikel oor “Hoe om 
graad twee’s te leer oor homoseksuele huwelike” en 
“Ope Geheime in Graad 1 Wiskunde wat lesse insluit 
oor Blanke oppergesag op Amerikaanse banknote”. 
Laasgenoemde gaan oor hoe die VSA geldstelsel die 
verhaal vertel van ryk, Blanke, manlike Amerikaners.

’n Onderwyseres van Kalifornië wat nie genoem wil 
word nie, vertel hoe geskok sy was om uit te vind 
dat hulle verpligte opleiding ook materiaal oor die 
‘kritieke rasteorie’ insluit, ‘n Marxistiese teorie wat 
in die 1980’s ontwikkel is wat argumenteer dat data, 
feite en selfs wetenskaplike metodes “inherent ras-
sistiese” uitdrukking van Blanke opperheerskappy 
is. Sy sê die California Department of Education, die 

California School Board Association en die Associa-
tion of California School Administrators het hierdie 
opleiding goedgekeur. Een wiskunde professor in 
New York Stad, deurtrek van hierdie Critical Race 
Theory, het onlangs beweer dat die vergelyking 
“2+2=4 stink van Blanke opperheersskappy patriar-
gie”.

Die dokumentvonds bevat ook gedigte deur Assata 
Shakur. ‘n baster Amerikaner aktivis van die Black 
Panther-beweging wat asiel in Kommunistiese Kuba 
gevra het nadat hy ’n New Jersey pantsersoldaat ver-
moor het.

Die New Yorkse Departement van Onderwys het 
aangekondig dat sy skole sal bly veg teen “sisteem-
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rassisme” in die VSA deurdat hulle polisie voortaan 
brutaliteit en Blanke voorregte in die klaskamers 
gaan beveg. Selfs as jy met daardie agenda saam-
stem, sal Black Lives Matter die kinders oor baie 
meer leer as net rassisme. Noord-Carolina se groot-
ste skoolsisteem in die Wake County, het ’n webtu-
iste waarin hierdie somerskole van stapel laat loop 
is en waarin hulle Patrisse Cullors, medestigter van 
BLM, voorhou as ‘n rolmodel vir kinders. Cullors het 
haarself en mede-organiseerders beskryf as ‘opge-
leide Marxiste’. Sy het daaroor gespog dat sy opgelei 
is deur Eric Mann, ’n voormalige lid van die Weather 
Underground – ’n Maoste terreursel wat verant-
woordelik was vir die bomplantings in die 1960’s en 
1970’s in Washington, die Staatsdepartement en die 
Pentagon.

Jy hoef nie deur ‘n vergootglas te kyk om te sien dat 
die BLM nie werklik daaroor gaan om swart lewes te 
beskerm nie. Dit is ‘n Trojaanse perd wat opgestel is 
om Kommunisme in te smokkel in die Amerikaanse 
skole onder die dekmantel van anti-rassisme. Om 
die waarheid te sê, hierdie beweging is baie erger as 
Kommunisme, omdat dit die familiebande wil breek, 
asook die biologiese realiteit van geslag.

Dit is dus nie verbasend dat die BLM ’n Kommu-
nistiese organisasie is nie – maar die soort Kom-
munisme wat hulle aan die VSA wil voorskryf. Hulle 
is konserwatiewe Kommuniste wat probeer om 
die progressiewe beweging terug te vou na tradi-
sionele Marxisme. Die beleidsplatform wat deur 
BLM voorgeskryf word, eis ook kollektiewe eienaar-
skap van hulpbronne, banke en besighede, ’n hoogs 
progressiewe inkomstebelasting, ’n gewaarborgde 
minimum inkomste en regeringsbetrekkings. Dit 
kom alles uit die bladsye van Karl Marx se Comunist 
Manifesto.

Hierdie voorwaardes geld nie vir Blankes nie en 
Amerikaners sien reeds hoe ver die Kommunisme in 
hulle kultuur en land ingedring het.

Tot op datum is die ideologie soos wat Karl Marx dit 
uiteengesit het, verantwoordelik vir die wreedaar-
dige moorde op meer as 100 miljoen mense. Aan-
hangers van Marx stry en sê dat hierdie getal grootliks 
oordryf word, of dat hierdie moorde slegs gepleeg 
is omdat bose mense Marx se idealogie gekaap het. 
Maar jy hoef nie veel van Marx te weet om te besef 
dat hierdie wrede moorde ‘n onvermydelike gevolge 
is van wat Marx se ideologie aan ‘n volk doen nie. 
Marx het in sy Manifesto geskryf dat Kommunisme 
“alle godsdiens vernietig, asook alle moraliteit”. En 
in sy gedig. Feelings. druk hy ’n ontsaglike dors uit 
vir vernietiging: “Wêrelde sal ek vir ewig vernietig, 
aangesien ek geen wêreld kan skep nie”. 

Klink dit nie baie soos Satan self wat aan die woord 
is nie?

Beide Marx en sy vriend, Mikhail Bakunin, was ateïs-
te, maar hulle het Satan geloof as ’n literêre simbool 
van verset teen goddelike outoriteit en ons sien 
dit vandag selfs in ons eie land in die liberale let-
terkunde, dit wat as “goeie” letterkunde voorgehou 
word, maar sy oorsprong en invloed is afkomstig van 
Marx se ideologie.

Die biograaf, Robert Payne, skryf dat Marx “die dui-
wel se siening van die wêreld het en die duiwel se 
kwaadaardigheid. Soms lyk dit asof hy weet dat hy 
werke van boosheid uitvoer”. Soos reeds gesê, is 
sy slagspreuk: “Wêrelde sal ek vir ewig vernietig, 
aangesien ek geen wêreld kan skep nie” is woorde 
wat die wraak van Satan verteenwoordig en dit 
moes die opskrif van die Manifesto gewees het.

Net soos Satan belowe Marx die wêreld ’n utopiese 
gemeenskap waarin almal gelyk is aan God in out-
oriteit, maar dit lewer slegs die ergste vorm van ti-
rannie waar die sterke die swakke oorheers – sonder 
genade en onbedwing deur enige wette.

Die voormalige teoloog Herbert W Armstrong, het 
in Januarie 1949 in The Plain Truth in die artikel The 
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soonlik kan raak, wil praat nie. Ons noem dit die vol-
struissindroom. Hulle wil nie weet dat daar iets van 
hulle verwag word nie, want hulle lewes is baie mooi 
uitgewerk.

Maar as mens nou logies oor die saak dink, dan 
sê jou gesonde verstand vir jou hierdie ding van 
grondgrype, Malema se oproep tot oorlog, die EFF 
se geweldstoking, die plaasaanvalle, Ramaphosa se 
mal uitlatings, ens. ens. gaan nie sommer in die stof 
bly lê nie. Oor dekades is daar verwagtinge deur on-
verantwoordelike mense by die swartes geskep wat 
nou nog nie gerealiseer het nie. Daar is vir hulle gesê 
dat hulle, soos hulle glo die Blankes, in weelde gaan 
leef. Hulle moet net van ons ontslae raak, want dis 
ons wat hulle weghou van voorspoed.

Vir die naïewe swartes is dit hulle mikpunt en hulle 
sal alles doen om uit te kom by daardie wonderlike 
voorspoed, selfs moor. Ramaphosa het geluide ge-
maak dat hulle die Reserwe Bank wil nasionaliseer 
omdat biljoene rande deur die Bank die land uit-
stroom. Die kommentaar deur kundiges was dat die 
rand dan tot R50 per dollar gaan val. Oor die gryp 
van die Staatspensioenfonds was die buitewêreld 
nie gepla nie, maar moenie aan die Geldmag se 
sente raak nie.

Die tafel vir geweld word nou haastig gedek. Met 
elke kranksinnige besluit deur die ANC kom die fees-
maal al nader. Oral oor die land is daar opstootjies, 
brandstigting, plundering, moorde op Blankes, dis 
alles nog net die aanloop vir “Our Great Day” soos 
die swartes dit noem.

Moenie van Bloukrans, Weenen en Moordspruit 
vergeet nie. Wat het hulle verkeerd gedoen? Hulle 
het nie na waarskuwings geluister nie. Moet ons nie 
leer uit hulle foute nie? En moet veral nie van Angola 
en die Belgiese Kongo vergeet nie. Daar was genoeg 
waaskuwings vooraf gewees, maar niemand het ge-
dink dat dit kon gebeur nie, tot op die dag toe hulle 
in die lem van ’n panga vasgekyk het ... nou is dit ons 

Plain Truth About Communism gewaarsku dat Kom-
munisme die instrument van die duiwel sal wees om 
Amerika se seëninge uit te wis.” Die feit dat open-
bare skole dwarsoor Amerika die bose curriculum 
van Black Lives Matter aanvaar, is ’n teken van pre-
sies hoe naby sosialistiese rewolusioniste daaraan is 
om Amerika se sisteem van regering te vernietig.

Wanneer Amerika voor Satan gaan val, sal die hele 
Westerse wêreld met hom saamgeneem word. Jy 
kan nie sê dat dit nie hier sal gebeur nie, want dit is 
reeds besig om te gebeur. Black Lives Matter is hier 
en hulle is bedrywig. Ouers skop nog vas en keer en 
ons kan net bid dat dit so sal voortduur. Die dag wat 
die regering egter besluit dat daar geen keuse meer 
is nie, dat ook tuisonderrig onwettig word, dit sal die 
dag wees waarop ons sal weet dat ons verloor het 
omdat ons nie eens probeer het om terug te bak-
lei nie. Daar gaan nie ’n geleentheid wees om jou 
daaruit los te wikkel nie. Dit is iets wat nou reeds 
gedoen moet word, maar ons mense is angsbevange 
oor ‘n blote griep en sien nie die onheil wat op hulle 
drumpel wag nie.

HOE VOORBEREID IS U?

Oral waar ‘n mens gaan en luister hoe mense praat, 
sien jy hoe hulle wegskram en nie eens oor ‘n 
moontlikheid van geweld in ons land wat hulle per-
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beurt.

En as dit gebeur dat hulle ons in ‘n massa aanval, wat 
gaan die gevolge wees? Al oorleef mens dit, sal ons 
vir ‘n tyd lank nie naby ‘n apteek, hospitaal, bank, 
petrolstasie of kruidenierswinkel kan kom nie, want 
dit sal alles afgeskakel of geplunder wees.

Twee dae nadat die geweld in Zimbabwe uitgebreek 
het, het hulle nie meer sosiale media of Internet 
gehad nie. Dus geen kommunikasie met die buite-
wêreld of met mekaar nie. Al die winkels was leeg 
geplunder en gevandaliseer. Mense het van petrol-
pomp tot petrolpomp gery en kon nie brandstof kry 
nie totdat hulle voertuie gaan staan het. Dis nou 
soos Siener gesê het: Hulle staan teen die bulte 
sonder brandstof. Hospitale kon nie veel aan die 
stroom beseerdes doen nie, want die personeel kon 
nie die hospitaal bereik nie. Medikasie was daar nie 
en pynstillers het hulle glad nie gehad nie.

Jou eerste probleem gaan dus wees om pad te gee 
na veiligheid en jy moet vooraf weet waarheen. En 
dan is dit die kwessie van wat neem jy saam? ‘n 
Vuurwapen is bo-aan die lys, maar baie van ons was 
dom genoeg om ons wapens in te handig en nou het 
ons geen verweer teen die aanslag nie. ‘n Windbuks 
kan werk, maar vir hoe lank gaan jy die bendes row-
ers daarmee van jou lyf af weghou?

Geen hospitale of dokters nie, geen sielkundiges of 
terapeute nie. Ou mense – het julle genoeg pille? 
Werk jou oorstukkie, tande en bril? Maak nou reg 
as dit nie werk nie. Jou huis en die inhoud daarvan 
is die laaste ding waaroor jy jou gaan bekommer as 
jou lewe in gevaar is. Siener het gesê ons gaan al-
les verloor – maak jouself daarvoor gereed. Die klein 
bietjie wat jy sal kan saamneem, gaan vir jou baie 
belangrik wees. Hierdie is nie bangmaakpraatjies 
nie. Daar word nou oral rondgepraat dat Amerika 
ons gaan kom help, maar ... Trump stap sy pad me-
doënloos en vir hoe lank gaan hy dit nog kan doen 
voor iemand sy vlammetjie blus? Siener het juis vo-

orspel dat die Blanke touleiertjie wat by die swarte 
oorneem, deur die Amerikaanse span witrug osse 
vertrap gaan word  en hy daarna verdwyn. As dit sou 
gebeur, is Amerika onmiddellik in ‘n burgeroorlog 
en sal geen Amerikaanse soldaat beskikbaar wees 
om ons te kom help nie. Moenie te gerus wees oor 
Trump se wetgewing oor volksmoord en die teen-
woordigheid van 16 000 van hulle troepe hier nie. 
Hulle gaan almal terug Amerika toe as daar burger-
oorlog in die VSA uitbreek.

Buitendien het Siener nie gesê hulle kom ons red 
nie. Miskien nog op ‘n manier help, maar nie red nie. 
Ons sal alleenlik deur ’n grootse wonderwerk gered 
word wat God Self sal beskik.

Ons leef in stormagtige tye, mense. Die wêreld 
verander van dag tot dag. Weekliks hoor ons van 
dinge wat oorsee en ook hier gebeur. Duisende en 
duisende hektaar veld, fynbos en woude, asook 
huise, in ons land is al afgebrand. Baie plase is al-
reeds gevat ennou-nou braak en verwaarloos. Elke 
ding wat die swartes doen, knou ons ekonomie. 
Ramaphosa het gesê die Staatspensioenfonds gaan 
gebruik word om Eskom te red, maar dit gaan ramp-
spoedige gevolge hê. Miljoene swartes gaan skielik 
nie meer maandeliks pensioen kry nie en geweld en 
anargie gaan die gevolg wees.

Saam daarmee gaan die prys van basiese voedsel tot 
met soveel as 200-300% styg omdat graan ingevoer 
sal gekoop moet word teen hoë koste weens ons 
swak rand. Ons kan verwag dat swartes na ons sal 
kom vir kos en hulle sal nie aarsel om witmense dood 
te maak vir ’n brood nie. Swart leiers het onlangs ’n 
beroep op die swartes om petrol en vuurhoutjies te 
koop, want hulle “gaan die witmense verbrand”! En 
ons blankes is glad nie op so iets voorbereid nie, en 
glo dit ook nie – soos die mense van Weenen, Blouk-
rans en Moordspruit dit nie geglo het nie.

Daar was niks hieroor op die nuus nie, niks in die 
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koerante nie. Ons kry dit net op Internet waar mense 
wat teenwoordig was, dit op hulle selfone afgeneem 
het en op die Internet geplaas het. Ons kry dus nog 
die inligting alhoewel baie daarvan summier deur 
die owerhede verwyder of geblok word.

Jy sal die woedende bendes nie kan omkoop nie. 
Mense met baie geld en besittings sal veral geteiken 
word en wat gaan veiligheidshekke en alarmstelsels 
help as daar nie krag is nie? Geen veiligheidshek 
is bestand teen ‘n gedetermineerde swarte met ‘n 
“gwala” (koevoet) nie. Hulle het hulle oog eerstens 
op plekke soos Clifton en Hermanus waar hulle die 
geld kan ruik, en die Wes-Kaap het geen hoop om dit 
vry te spring nie.

Dis onmoontlik om veiligheidsmaatreëls aan te bev-
eel. Dis nog meer onmoontlik om te sê wanneer en 
of iemand moet padgee uit ’n gebied. Al wat ons kan 
doen, is om ‘n beroep te doen op Blanke Afrikaans-
sprekendes om die situasie dop te hou en dan self 
sonder oogklappe aan ’n besluit te neem.

Moet veral nie in hierdie tyd op die vleeslike arm van 
leiers vertrou nie; vertrou op jou Skepper en Hy sal 
jou nie in die steek laat nie.

Dit is veral mense in groot stede wat moet wakker 
loop, want al die aanduidings is daar dat ons stede 
onder die ergste geweld gaan deurloop.

DIE BOERVOLK IS GESTIG
Die Voortrekker-boere het ‘n aantal nedersettings 
en republieke in die jare na hul migrasie uit die Kaap-
kolonie gevestig. Die eerste vlag wat as die vaandel 
van ‘n Boererepubliek gekenmerk kan word, is ‘n  
identiese weergawe van die vlag van die hertog van 
Boergondië (‘n rooi oorhoekse St. Andrews-kruis op 
‘n blou agtergrond). Hierdie vlag is deur die Franse 

Hugenote na Suid-Afrika gebring en het dan ook 
as die “Kruisvlag” bekend gestaan. Dit het later die 
“Voortrekker-”, “Potgieter-” en “Schoeman”-vlae ge-
word en is na genl. AH Potgieter, die leier van die 
Trekkers, vernoem.

Daar is dan ook bewerings dat die naam “Boer” van 
die staat Boergondië afkomstig is.

Die “Kruisvlag” is vanaf die vroeë 1830’s tot on-
geveer 1840 gebruik. In ‘n effens aangepaste vorm 
was dit die vlag van Potchefstroom (gestig 1838), die 
dorp wat later die eerste hoofstad van die Zuid-Afri-
kaansche Republiek, ook bekend as die Transvaalse 
Republiek, geword het.

Sedert ons volk se tog uit die Kaap, was daar n twe-
estryd tussen Kerk en Volk. 

Die Kerk was gekant teen die Groot Trek en het dit 
bestempel as ‘n tugwaardige sonde. Daarom dat Ds 
Taylor van Cradock in 1837 verbied was om aan die 
Trekkers nagmaal te bedien. 

Die geskiedenis leer wel dat die Hand van God by die 
volk was, daarom dat wonderwerke soos Bloedrivier 
gevolg het. 

Maar die stryd tussen Kerk en Volk het sedertdien 
nog nie gaan lê nie. Omdat die oorspronklike Gelofte 
beloof het dat die Boer vir Vader ‘n huis/volk sal stig 
waar dit Hom behaag, en YHWH die gelofte met n 
oorwinning bevestig het, was die Kerk onder druk 
om die bewoording vd Gelofte te verander. 

Dit het toe ook gebeur ~ 81 jaar ná die aflegging van 
die Gelofte in 1919 het die predikant “GBA Gerden-
er” toe wel die bewoording van die Gelofte verand-
er van “Dat ons ‘n huis/volk sal stig” ~ nadat ons ‘n 
Tempel/Kerk opgerig het waar dit Hom behaag.

Dit is gedoen om die fokus van “volk wees” te kon 
verskuif na “kerk wees” . 
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En sederdien die laaste 100 jaar bely ons volk ‘n ver-
anderde gelofte. 

Kerk teen Volk, Israel teen die Hoer van Babilon nog 
van die begin af!! 

Hier is die oorspronklike en oudste bewoording van 
die gelofte soos opgeteken staan in die joernaal van 
die Nederlander Jan Bantjes op 9 Desember 1838. 

Sy Joernaal lees as volg:

“Des Zondags morgens, voordat de Godsdienst be-
gon, liet de Hoofd-Kommandant 

degenen die de Godsdienst zouden verrigten, by 
malkander komen, en verzocht hen, met de ge-
meente te spreken, dat zy allen volyverig in geest en 
in waarheid, tot God mogt bidden, om zyne hulp en 
bystand, in het slaan tegen den vyand; dat hy aan 
den Almagtigen een gelofte doen wilde:

Die Gelofte: ‘om zoo de Heere ons de overwinning 
geven mogt, een Huis tot zyns Grooten Naams ge-
dachtenis te stichten, alwaar het Hem zal behagen,’ 
— en dat zy ook moesten afsmeken, de hulp en 
bystand van God, om deze gelofte zeker te kunnen 
volbrengen, en dat wy den dag der overwinning, in 
een boek zullen aanteekenen, om dezelve bekend te 
maken, zelfs aan onze laatste nageslachten, op dat 
het ter Eere van God gevierd mag worden.”

Sien julle dat ons beloof het om ’n volk te stig waar 
dit Hom sal behaag? Daarom die verpligting dat ons 
dit ook aan ons nageslag bekend moes maak sodat 
húlle (dieselfde volk) met ons hierin moet deel. 

Nog ’n rekord van basies dieselfde bewoording van 
die Gelofte verskyn in ’n brief wat hoof-komman-
dant Andries Pretorius op 23 Desember 1838 aan 
die Volksraad gerig het. Sy beskrywing lui basies die-
selfde as die een van Bantjes. 

Besef ons dat die Gelofte van 1838 dus eers die dag 
volbring sal word wanneer ons vir Vader ’n volk word 
soos ons beloof het?

Mag die volk spoedig besef dat die Kerk die be-
woording van ons Gelofte verander het!

Rut 4:11 “Ons is getuies; mag die HERE die vrou wat 
in jou huis inkom, maak soos Ragel en soos Lea wat 
saam die huis van Israel gebou het. (Dis logies dat 
hier van die volk Israel gepraat word en nie ’n struk-
tuur nie!)

1.Kon. 11:38  En as jy luister na alles wat Ek jou bev-
eel en wandel in my weë en doen wat reg is in my 
oë deur my insettinge en my gebooie te hou, soos 
my kneg Dawid gedoen het, dan sal Ek met jou wees 
en vir jou ’n bestendige huis (volk) stig, soos Ek vir 
Dawid gestig het, en Israel aan jou gee. (Die woorde 
‘bestendige huis’ verwys ook nie na ‘n struktuur of 
gebou nie).

En in Ps. 89:4-5 kry ons bevestiging van die belofte 
wat aan Dawid gemaak is: “Ek het ‘n verbond ges-
luit met my uitverkorene, met ‘n eed aan Dawid, my 
kneg, belowe: Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag 
(die volk Israel) bevestig en jou troon (vorstelikheid, 
heerskappy) opbou (uitbrei) van geslag tot geslag.”

Die woord ‘stig’ wat in die Gelofte gebruik word, het 
dit niks te doen met die oprigting van die kerkie in Pie-
termaritzburg nie. Dit beteken eerder ‘laat ontstaan’ 
of ‘tot stand bring’.  Soos bv. die skepping van die 
‘FW de Klerk Stigting’ of die ‘Mandela Stigting’.  Dis 
’n nstansie wat geskep (gestig) tot stand gebring 
word) deur ’n groep eendersdenkende mense en 
wat alleen daaroor gesag het. Presies wat met die 
stigting van die Boervolk na die Slag van Bloedrivier 
gebeur het. Dit bestaan uit ’n groep eendersden-
kende mense wat nié die Afrikaner insluit nie!

Engeland het die twee Vryheidsoorloë dan ook teen 
die Boere gevoer. Die Boereoorlog.
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So kry jy die volgende afleidings: boerebank; boer-
ebevolking; boerebruilof; boeredans; boeredogter; 
boeredorp; boeredrag; boerefamilie; boeregesin; 
boerekos; boerelewe; boeremeisie; boeremense; 
Boereoorlog; boeretrots; boerevereniging; bo-
erevriend; boerewoning; boernôi; boernooi; boer-
seun.

Die Boervolk verskil dus heeltemal van die Afrikan-
ervolk (-nasie).
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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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