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DIE GETUIENIS VAN DRIE SENDELINGE
“Ek het my hele lewe (as sendeling-dokter) opgeoffer om 
die ellende en lyding van Afrika te probeer verlig, maar 
daar is iets wat al die witmense wat hier woon, moet leer, 
en weet dat hierdie indiwidue (die swartes) ’n minder-
waardige ras is...” 
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DIE GETUIENIS VAN DRIE SENDELINGE 
Albert Schweitzer se “belydenis” oor die swartes van 
Afrika waarin hy o.a. gesê het: “Moet nooit as ge-
lykes met hulle (die swartes) verbroeder nie ... Want 
hulle sal julle insluk en vernietig!” (Hierdie belydenis 
van hom kom uit die voorwoord van die eerste uit-
gawe van sy AFRICAN NOTEBOOK (1939), en is in 
September 1956 in die READER’S DIGEST en op 8 
Junie 1981 in HOOFSTAD (’n Pretoria se dagblad op 
wie se redaksie ek was), gepubliseer.

Hier is ’n Afrikaanse vertaling van die Reader’s Di-
gest artikel:

“Albert Schweitzer is die wêreldberoemde filosoof, 
sendeling-dokter, teoloog, musikant en wenner van 
die Nobelvredesprys in 1952. In 1899 behaal hy sy 
doktorsgraad in filosofie aan die Universiteit van 
Straatsburg. Hy het 45 jaar lank as sendeling in Af-

rika gewerk, sy hele lewe daaraan gewy en wat hy sê 
oor die swartes kan ’n mens ter harte neem.

Hy bely soos volg: “Ek het my hele lewe (as sende-
ling-dokter) opgeoffer om die ellende en lyding van 
Afrika te probeer verlig, maar daar is iets wat al die 
witmense wat hier woon, moet leer, en weet dat 
hierdie indiwidue (die swartes) ’n minderwaardige 
ras is. Hulle het ewemin verstandelike, geestelike of 
emosionele bekwaamhede om gelykvormig te deel 
met witmense in enige van die funksies van ons 
beskawings, en wanneer ’n witman probeer om tus-
sen hulle saam te leef as hulle gelyke, sal hulle hom 
óf vernietig, óf hulle sal hom verteer, en hulle sal ál 
sy werke vernietig.

“Laat enige van die witmense wat nog mag kom om 
die swartes in Afrika te help, dít net onthou: jy moet 
voortdurend jou status handhaaf – jy is die meester 
en hulle die ondergeskiktes, soos wat jy kinders wil 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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hand gegroet, saam met my vrou soms by hulle tu-
isgegaan, daar geëet en geslaap, ’n splinternuwe kar 
opgery op sleg paaie.

“Ek het interkerklik gewerk en in Amerikaanse 
Kerke, NG Kerke en Apostoliese Kerke gepreek. By 
die Amerikaners was my hooftolk die eerwaarde 
Ndabasusiqi Sitole. Hy was (later) die stigter van die 
terroriste beweging UANC.

“Die dag toe die terroriste uit Mosambiek die land 
(Rhodesië) binnegestroom het met vragte Kommu-
nistiese wapens het Sitole-hulle die wapens met ope 
arms ontvang en die Bybels verbrand...”

(Na publikasie van sy brief het Ds. Skeen my telefo-
nies meegedeel dat hy gehelp het met die vertaling 
hulle Nuwe Testament en dat sy hele gemeente op 
die nag van Sitole se aanval, ’n vuur op sy erf kom 
maak het, daaromheen gedans (getoi-toi) het, ter-
wyl hulle die Bybels wat hy gratis aan hulle geskenk 
het, voor hom en sy vrou in die vuur gegooi het).

“Baie mense en ons beste vriende is in die dae daar-
na deur Sitole en sy terroriste vermoor. Ons moes 
vlug uit die Kafferreservate.

“Die Here het aan ons die kaffer gewys en ek sien 
hulle vandag soos Matt. 13:20-21 – By wie die Woord 
op rotsagtige plekke gesaai is en dit is hy wat die 
woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem; 
maar hy het geen wortel in homself nie – hy is net vir 
’n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter 
wille van die woord, struikel hy dadelik.

“Ek het hulle gesien struikel. So het ek gesien hoe 
sendingwerk in die hele land in puin gelê word. 
Maar ek het geboet vir my dwaasheid en onkunde 
(sy beklemtoning.) Ons jongste dogter het ’n baba 
verwag. Sy was 3 en ’n half maande swanger toe die 
terroriste, Sitole se mense, een nag uit Umtali 150 
mortiere op haar en haar man se woonbuurt afge-
vuur het. My dogter en haar man het so onder die 

help om te leer. Moet hulle nooit aanvaar as jou so-
siale gelyke nie, want hulle sal jou vernietig.”

En Albert Schweitzer was iemand wat uit dure 
ondervinding kon praat.

Nadat ons Albert Schweitzer se waarskuwing in WEE 
DIE LAND VAN VLERKGEGONS (1994), gepubliseer 
het, het ons die volgende brief van Ds. T.J. Skeen 
van Benoni ontvang en met toestemming in 1995 in 
VLUG VIR DIE STRAFGERIG gepubliseer:

“Geagte mnr. Snyman

“Dis vir my baie interessant wat u skryf van dr. Albert 
Schweitzer. Ek het vir 26 jaar sendingwerk onder 
die swartes in Rhodesië gedoen, en kan saam met 
dr. Schweitzer sê: Dit was alles ’n mors van tyd, die 
moeite te vergeefs en alles ’n mislukking (sy beklem-
toning.) Ek het onder hulle gebly, met hulle gemeng, 
hulle my broers en susters genoem, hulle met die 
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aan. En hy het hierdie verbeelding sover aangeleer 
dat dit die heilige plig van die witman geword het 
om aan die swartes tot in kafferland self en hier by 
ons werk en kos te gee; en ons Christelikheid het in 
hierdie hele saak dié rigting bevorder.

Ons het onsself onder plig gestel om hom orals te 
versorg en te beskerm, en om dit desnoods alles 
kosteloos aan hom te verskaf. Ons gee aan hom hos-
pitale en klinieke sodat sy sterftesyfer laag kan bly 
tot ons eie gevaar. En as hy, om sy eie barbaarse re-
des, hierdie hospitale en klinieke afbrand, dan bou 
ons vir hom mooier en nuwer fasiliteite.

Hy kon nog nooit tot die besef kom waarom die wit-
man so gaande oor sy welvaart is nie. Hy het so iets 
nog nooit in sy eie bestaan geken nie, en daarom het 
hy geen konsekwente of logiese afleiding waarom 
die witman so begaan oor hom en sy welvaart is nie.

Die hele Afrika se swartes verwyt hulleself omdat 
hulle nie al jare gelede geweet het dat die witman 
so mal oor hulle toestand is nie, en so maklik teen 
mekaar oor hulle opgejaag kon word ten opsigte 
van dit wat die swartes nooit self sou kon bereik nie. 
Elke ding wat Amin en elke swarte aan hom het, dit 
het die witman vir hom gemaak: elke knoop of blink 
ding of speld of stukkie glas.

Ek was my lewe lank as gelowige ’n sendeling, in sov-
erre dit die evangeliese verkondiging betref. Maar ek 
was altyd in die woestyn op één punt: Ons moes dit 
aan hom bring daar op sy strooisvloer; ons moes dit 
aan hom bring gebonde aan sy barbarisme, en nie 
van hom ’n witman probeer maak in sy godsdiens 
nie, want sy volksetos moes ons nooit probeer ve-
rander nie.

Weet u wat? Hy glo om populêre redes aan ons God. 
Ek gaan nie eens hier uitwei oor die ‘gawes’ wat hy 
ontvang as hy ons godsdiens aanneem nie. Alles 
moet vir hom deur die witman gedoen word. Hy het 
ook niks kreatief in hom nie. Hy kan nie (self) skep 

vuur na ons huis toe gejaag. Sy was erg onder skok. 
Die volgende dag het sy begin bloei. Vir 5 ½ maande 
het sy op haar rug in die hospitaal gelê, bloedoor-
tappings gekry tot die kindjie gebore is. Sy het onder 
die operasie gesterf. Die kindjie, ’n dogtertjie, is de-
urgehaal. Dit is wat ek ter gedagtenis het vir werk 
wat nie die wil van God was nie (sy beklemtoning.) 
Ons jongste seun is in ’n landmynontploffing van Si-
tole beseer en drie van sy rugwerwels is beskadig. 
Hy is nou terug uit Rhodesië en bly hier naby ons en 
sit in ‘n rystoel.

“Ons oudste seun is nog in Rhodesië. Hy het nou sy 
een plaas verkoop. ’n Ander plaas is deur plakkers 
ingeneem en hy het geen hoop om daar iets voor te 
kry nie. Hy hoop om binne twee maande daar uit te 
wees. My hart bloei oor die onheil wat my werk oor 
ons en ons kinders gebring het (sy beklemtoning).

“In die laaste jare van my verblyf in Rhodesië het ek 
navorsing gedoen om te sien wat die Bybel sê oor 
rasseverhoudings tussen swart en wit. Dat ek so 
blind was om die waarskuwings nie te sien nie, kan 
ek nie verstaan nie...” (Get. Ds. T.J. Skeen, Benoni).

DS. HARPER MARTINS
Dit moet altyd en gedurig deur die blanke mense 
bedink word dat die naturelle individueel en kolle-
ktief deur die toegewings en gawes van die witman 
nooit en nimmer bevredig sal word nie. Hy het nie 
die gawe om homself te bevredig nie, daarom sal hy 
nooit versadig wees nie. Veral nie in SA nie, omdat 
hy hier vir eeue aaneen geleer het en dit aangewen 
het om op die witman geheel en al te parasiteer. So 
is dit in alles dwarsdeur sy hele bestaan, selfs tot sy 
verdienste of verskaffing van verdienste vir homself, 
moes die witman aan hom gee. In sy tuisplek lewe 
hy van boomwortels en wurms, en maak niks byme-
kaar nie, en ontgin (ook) niks nie. Hier stip ek die 
hele fundamentele bestaan van die swarte in kort 
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nie, hy kan net maak en namaak, en dan is dit alles 
uit proporsie uit., skeef en ’n karikatuur... Hy bly ’n 
aap en na-aper, en ’n slegte ene.

Ek glo ook nie dat die swarte die begrip van heilig-
heid, of reinheid of skoonheid ooit sal kan vat nie. 
Die woorde ‘skoon’ en ‘liefde’ bestaan nie eens in 
sy taal nie. As hy na ’n vrou kyk, is daar net een ged-
agte by hom: “Ek ‘lus’ haar!” (Geteken: Ds. Harper 
Martins).

BRITTANJE EN ISRAEL SE  
MEDIESE EKSPERIMENT
Nie baie lande is dapper genoeg of roekeloos genoeg 
om ‘n nuwe mediese eksperiment op hulle hele bev-
olking uit te voer en kwesbare mense in gevaar te 
stel nie, maar dit is presies wat Israel en Brittanje 
besig is om te doen.

Op 8 Desember 2020 was Brittanje die eerste West-
erse land wat met die “immunisering van sy bevolk-
ing” begin het. Twee weke later en ‘n paar dae voor 
Kersfees, het die Britse regering skielik besef dat sy 
bevolking in ernstige moeilikheid verkeer. COVID-19, 
die virus wat veronderstel was om uit ons lewes te 
verdwyn, het ’n meer gevaarlike mutasie onder-
gaan. En op 19 Desember het Boris Johnson erken 
dat Britse wetenskaplikes ’n nuwe COVID-19 mutant 
geïdentifiseer het wat “70% meer oordraagbaar” is 
as die vorige. Brittanje het skerper maatreëls inges-
tel, maar ten spyte hiervan, tesame met ’n ontsag-
like inentingsveldtog, het die getalle van COVID-19 
gevalle, hospitalisasie en sterftes skielik skerp begin 
gestyg.

Israel het sy massa inentingsveldtog ‘n paar dae 
voor Brittanje van stapel gestuur. Binne die volgende 
twee weke het Israel dit reggekry om byna 20% van 
die bevolking in te ent. Israel is by verre die wenner 

waar dit kom by die massa inentingswedloop, maar 
die land is ook in groot moeilikheid. Net soos Brit-
tanje staar Israel in massiewe COVID-19 drukgolf in 
die gesig. Sy nasionale gesondheidsisteem is op die 
punt om ineen te stort, en die onvermydelike vraag 
is of hierdie gelyksoortige, indien nie identiese ge-
sondheidskrisisse, nie dalk te doen het met die feit 
dat hulle albei die wegbereiders was vir groot COV-
ID-19 inentings veldtogte nie.

In die grootste Israeli nuusblad, News 12, het Is-
raeliese wetenskaplikes bekend gemaak dat die 
Britse mutasie op die punt staan om die dominante 
COVID-19 stam in Israel te word. Daar is bevind dat 
“die gevalle in Israel nie deurgaans dieselfde styg 
nie, want daar is ’n  betekenisvolle afname in die 
Arabiese sektor wat in die verlede die hoofarea vir 
kommer was. Aan die anderkant is daar ‘n groot uit-
braak in die ultra-Ortodokse sektor. ... die styging in 
die geval van kinders (63%) in een week was byna 
dubbel as dié van volwassenes. Daar was binne vier 
weke ’n  16-voudige vermeerdering in die diagnoser-
ing van getalle – dit is ‘n verdubbeling elke week.”

Hierdie soort styging word nie gesien dwarsoor 
die sogenaamde “plaaggebied” nie en is gesien as 
gevolg van die Britse mutasie.

Dit wil lyk asof die Israeli-Arabiere beter vaar omdat 
hulle traag is om die inenting te aanvaar. Op 27 De-
sember 2020 het The Israeli Marker berig dat daar 
kommer is omdat die Arabiere nie kom vir die inent-
ing nie. Hulle het daarop gewys dat die Jode vanoor 
die hele land na die Arabiese sektor toe gaan om die 
inenting te kry. Net in Nasaret (Arabiese sektor) was 
70-80% van dié wat ingeënt is Jode. Sommige van 
hulle het tot 50 km ver gery om die inenting te kry.

Dit is onbegryplik hoekom die Israeli’s die proefko-
nyne geword het in hierdie roekelose, onwetenska-
plike eksperiment in menselewens. Israel is egter 
weereens op pad na ‘n verkiesing en dit it hoog-
swaarskynlik dat hulle leiers glo dat ’n massa-inent-

Jaargang 25 (Januarie 2021)Die VAANDELDRAER



7

ingsveldtog sal lei na ‘n verkiesingsukses.

Dit is moeilik om die moontlikheid te ontken dat 
daar ’n samehang is tussen die massa-inentings en 
die skerp styging in COVID-19 gevalle in beide Israel 
en Brittanje. Dit is ook moeilik om die feit te igno-
reer dat Israeli-Arabiere wat grootliks die inentings 
vermy, baie beter doen as die ortodokse Jode wat 
ook klaarblyklik in Pfizer glo.

Ook Suid-Afrika het ’n stam wat baie gevaarlik is en 
moontlik bestand is teen die huidige inentings. Dit 
verg baie min navorsing om uit te pluis dat Suid-Af-
rika, saam met Brazilië en Brittanje, die toetsgrond 
was vir die nuwe inentingproefnemings sedert 
verlede September. Dit is beswaarlik nog ’n geheim 
dat dit min of meer die tyd was waarin die “nuwe 
mutante” in Brittanje “ontdek” is. Dit lyk beslis of 
daar ’n verband is tussen die massa-inentings en die 
skerp toename in COVID-19.

GENERAALS WOEDEND OOR 
BIDEN SE ARROGANSIE
Binne sy eerste 48 uur as president, het Joe Biden 
talle van Trump se betekenisvolle uitvoerende op-
dragte tot niet gemaak: Hy het die bouwerk aan die 
skeidingsmuur tussen Amerika en Meksiko gestaak; 
hy het weer by die Parys-Ooreenkoms aangesluit; hy 
het uitvoerende opdragte geteken wat dit verplig-
tend maak dat Amerikaanse nou twee gesigsmask-
ers moet dra wanneer hulle federale grond betree 
of openbare vervoer gebruik. Hy het ook Amerika se 
verdedigingsbegroting kwaai besnoei wat die land 
se verdedigingsgereedheid verlam.

In verband met die Paris Accord  (Parys-Ooreen-
koms) doen dit hoegenaamd niks aan die sogenaam-
de bedreiging van klimaatsverandering nie. Om die 
waarheid te sê, die Ooreenkoms doen alles moontlik 

om die weerstoestand in die wêreld te vernietig wat 
’n massa-mensetragedie tot gevolg sal hê. 

Die weermag generaal James Dickenson en Lugmag 
generaal Glen vanHeck, het Biden gekontak om hom 
te vra oor sy motiewe vir die drastiese besnoeiing 
van hulle begrotings. Hieroor het ’n militêre bron 
aan Fox News gesê dat Biden die generaals afgeran-
sel het omdat hulle sy outoriteit durf bevraagteken.

Biden het gesê: “Luister nou mooi! Ek is nou die 
president en ek neem die besluite, nie Trump nie. 
Kom by of word afgedank! Ek gaan die Ruimte Mag 
(Space Force) ook laat  verdwyn. As jy ook wil verdw-
yn, spreek net die woord!” het Biden genl. Dickenson 
toegesnou. Hy het ook genl VanHeck voor stok gekry 
en gesê dat die fondse wat Trump goedgekeur het 
vir die land se kernarsenaal, nou na FEMA sal gaan, 
asook vir die uitbreiding van die blanke Nasionale 
binnelandse terrorisme waaklys (m.a.w. mense sal 
omgekoop word om op Trump-ondersteuners te 

Genl. Glen Van Heck
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spioeneer, asook op  hulle bure en vriende). Daarna 
het VanHeck dieselfde ultimatum ontvang – “Val in 
of val uit!”

Biden was so woedend oor die generaals se houding 
dat hy die voorsitter van die Gesamentlike Staf, genl. 
Mark Milley, aangesê het om die militêre owerhede 
tot versigtigheid te vermaan oor die uitdrukking van 
lojaliteit en gehoorsaamheid aan Donald Trump. 
Enige offisier wat gevang word dat hy trou sweer 
aan Trump, sal afgedank word en moontlik aangekla 
word van verraad.

Die moontlikheid vir so ‘n duiwelagtige huisskoon-
maak, is reeds daargestel deur Barak Obama wat 
197 generaals en admiraals afgedank het – 40 in 
een enkele wraaksugtige dag – in sy agt jaar in die 
amp as president. Hy het hulle vervang met offisiere 
wat trou aan hom en die VN gesweer het, nie aan 
Amerika nie.

Biden is nog skaars twee weke in die amp van presi-
dent en hy is vasbeslote om Obama se konkelwerk 
voort te sit. Moenie ‘n fout maak nie – Obama is 
terug en hy trek die toutjies agter die skerms. Die 
dreigemente aan Dickenson en VanHeck was moont-
lik in opdrag van hom, want Biden het nie meer al sy 
varkies bymekaar nie. Hy is slegs ‘n strooipop van 
die bose magte agter hom. Die oproepe het talle 
hooggeplaaste offisiere woedend gemaak.

Genl. Dickenson het glo dadelik ‘n vliegtuig gehaal 
na Mar-a-Lago, Trump se vakansie-oord waar hy 
ook op die oomblik is, en hy is daar verwelkom deur 
niemand anders as Stephen K Bannon nie. Bannon 
staan Trump nog al die tyd onvermoeid by om die 
bedrieglike nagebootste verkiesing omver te werp.

Trump het voor ‘n rekenaarskerm gesit en kyk na 
wat aanhoudend deur die rekenaar oor simulasie 
verkiesings uitgestippel word.

Bannon se kommentaar aan Dickenson was: “Vyf 
en veertig simulasies en Biden het nie ‘n enkele een 
gewen nie.”

Genl. Dickenson het Trump verseker dat hy die steun 
van verskeie weermaggeneraals, vlootadmiraals en 
een lugmaggeneraal het, asook die kommandant 
van die Marine Korps, wat almal gereed staan om op 
die “aangewese tyd” teen Biden op te tree.

Dickenson het aan Trump gesê: “Moet u nie bekom-
mer nie, meneer die President, ons staan by u.”

Alhoewel Trump nie langer in die Withuis is nie het 
hy steeds ‘n uitstekende verhouding met die weer-
mag en het genoeg invloed om daardie mag en effek 
teen Biden se kriminele regime te gebruik.

LIBERALES SPUUG VUUR OOR 
SLEGS BLANKE KERK
Die Asatru Folk Assembly in Minnesota is wettig 
erken as ‘n nie-winsgewende godsdiensgroep. Hulle 
is die nakomelinge van ‘n voor-Christelike geestelike 
groep vanuit Europa. Dit is die godsdiens waardeur 
die Etniese Europese Volke tradisionele verhouding 
gehad het met die Almagtige en met die wêreld om 
hulle. 

Die AFA stel dit baie duidelik wié en wat hulle is: “Met 
Etniese Europese Volke bedoel ons die blankes.”

 “Ons vereer die heiliges onder die Name wat aan 
Hulle gegee is deur ons Germaanse/Nordiese voor-
vaders. Ons in Asatru steun sterk, gesonde, blanke 
gesinsverhoudings. Ons wil hê ons kinders moet 
grootword om moeders en vaders te wees van 
‘blanke’ kinders van hulle eie ras. Ons glo dat die 
aktiwiteite en gedrag wat die blanke gesin steun, 
aangemoedig te word terwyl daardie aktiwiteite en 
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gedrag wat vernietigend van die blanke gesin is, ont-
moedig moet word.”

Die AFA steun die pogings van alle kulturele en bi-
ologiese groepe om hulle identiteit te handhaaf en 
opponeer die kulturele Marxiste wat die hele mens-
dom wil verneder tot ‘n ononderskeibare grys mas-
sa.

Die First Amendment van die Konstitusie van Amer-
ka lui soos volg: “Die kongres sal geen wet maak oor 
die vestiging van ’n godsdiens nie, of vry uitlewing 
daarvan verbied, of vryheid van spraak inperk of van 
die pers nie; of die reg van die mense om in vrede 
bymekaar te kom en die regering te vra om griewe 
reg te maak nie.”

Hulle het ‘n referendum gehou en besluit dat ’n slegs 
blanke Kerk vir hulle aanvaarbaar is.

AMERIKA AAN DIE VOORPUNT 
VAN DIE NUWE WÊRELDORDE
Die bekende prediker Barry R Smith het in 1998 die 
volgende geskryf: “Dit is baie belangrik om te besef 
dat die VSA geskep was om ons in te lei in die Nuwe 
Wêreldorde terwyl Rusland die druk daarvoor sou 
voorsien wat alles moontlik sou maak. Dit is die 
Hegeliese Dialectic aan die werk, bv. VSA=Tesis; 
Rusland=antitesis; koppeling tussen die twee is sin-
tesis.

Die mensdom moet oortuig word deur vrees (die 
een of ander pessiekte) of die noodsaaklikheid van 
‘n Eenwêreldregering, dan sal hulle hul nasionale 
soewereiniteit prysgee. Vandaar die oorloë, terror-
isme, militêre aggressie en ’n pessiekte wat geskep 
word en oorvloedig sal wees net voor die instelling 
van die Nuwe Wêreldorde.

Die Asatru Folk Assembly-kerk
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Die oorspronklike doel was om die 13 oorspronklike 
kolonies in die VSA te verenig. (Dis waarom die VSA 
as ‘n korporasie gestig is onder die eienaarskap van 
Brittanje en die Vatikaan). Jack Kemp het ‘n baie in-
teressante opmerking hieroor gemaak: 

“Amerika was nie geskep om ‘n groot mag tussen 
baie te wees nie. Dit is geskep om die novus ordo 
seclorum te wees – m.a.w. ’n nuwe orde vir die tyd. 
Ons volk het gekom by ’n bepalende oomblik. 

“Nie alleen was die stigters van die VSA regering 
Vrymesselaars nie, maar hulle het ook hulp ontvang 
van ‘n geheime en deurlugtige organisasie wat in Eu-
ropa was en wat hulle gehelp het om hierdie land 
te vestig vir ’n besondere en vreemde doel alleenlik 
bekend aan die ingeligte paar persone ... om Lucifer/
Satan op die troon van die wêreld te plaas en so ’n 
sekulêre, ongoddelike, heidense Nuwe Wêreld Orde 
op te stel.”

Die Iron Mountain Committee is opdrag gegee om 
’n ‘probleem’ op te los wat die VSA in die gesig staar 
as oorloë verby is teen die jaar 2000. Hierdie vrede 

sou onder die volle beheer van die Verenigde Volke 
wees. Die VSA moet dan koppel met die VN. Die ver-
slag sê voorts: Die tydperk van volke moet eindig. 
Die tydperk van die mens as god moet begin.’

Die verslag maak die ware funksies van oorlog 
bekend: ‘Oorlog is die basiese sosiale sisteem. die 
kapasiteit om oorlog te maak is die grootste sosiale 
mag wat dit kan uitvoer ... dit is ’n saak van lewe en 
dood. Oorlog is ’n noodsaaklike ekonomiese verk-
wisting en dit werk buite die normale aanvraag en 
aanbod sisteem. Dit skep ’n kunsmatige aanvraag, 
dit tree op as ’n teenbalans om te vernietig en dan te 
herbou (die Hegelian dialectic). Oorlog is die enigste 
gom wat ’n volk bymekaar hou. (’n Volk moet ’n ge-
meenskaplike doel en ’n gemeenskaplike identiteit 
hê. Die uitskakeling van oorlog sal dan vir ons die 
Eenwêreld Regering bring. (Openb. 13)’

‘Iets anders is nodig om in te faseer om die mense te 
beheer en stabiliteit na die sisteem te bring. Totdat 
die nuwe bedreiging ten volle opgestel is, sal oorloë 
aanhou anders sal die wêreldleiers mag verloor. Die 
nuwe probleem moet van geloofwaardige kwaliteit 
wees. So ’n bedreiging, onheil of pes sal geskep moet 
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word. Dit word genoem Die Omgewingsbeweging. 
Dit moet die hele mensdom betrek. (COVID-19?)

‘Mikhail Gorbachev het op 7 Desember 1988 ’n toe-
spraak voor die Verenigde Nasies gelewer, weke na 
die verkiesing van George Bush as die leier van die 
vrye wêreld: “Vandag is verdere wêreldvooruitgang 
alleenlik moontlik deur ’n soeke na ’n universele 
menslike konsensus soos wat ons voortbeweeg na 
’n Nuwe Wêreldorde. Ons gaan die Hegelian Dia-
lectic proses gebruik om ’n wêreldgemeenskap tot 
stand te bring waarin die staat in absolute beheer 
is, ’n Nuwe Wêreldorde waarin die indiwidu alleenlik 
vryheid kan vind deur totale onderdanigheid en ge-
hoorsaamheid aan die staat...”

Ons beleef die instelling van die NWO op die oomb-
lik en dit is pynlik. Wat nou voorlê, en dit sal baie 
binnekort wees, is die Merk van die Dier, die vervol-
ging van dié wat nié daarmee saamgaan nie, die in-
eenstorting van die wêreldekonomie en die vinnige 
pad na Armageddon. 

1776 – dit is die jaar waarin Amerika tot stand ge-
kom het. Die konstitusie is daar opgestel. In 1871 is 
Washington DC gekies as die sentrale punt van die 
regering. Hulle het daardie gebied gefederaliseer en 
dit ’n staat op sy eie gemaak – ’n ‘korporasie’ wat in 
besit is van die Vatikaan en Londen. Donald Trump 
het nou die korporasie verwyder. Londen besit nou 
‘n niebestaande korporasie en so ook die Vatikaan. 
Dit is afsonderlik van die 51 state van Amerika. Vlae 
in Amerika wat fraiings aan het, beteken dit dat dit 
’n Amerikaanse korporasievlag is.

Tegnies is Washington DC ’n afsonderlike staat, ’n 
afsonderlike land, soos wat die Vatikaan in Rome 
is. Biden is ingesweer as die president van die ve-
renigde state korporasie, nie van die verenigde State 
van Amerika nie. Die naam word met kleinletters 
geskryf, nie in hoofletters nie. Die geskiedenisboeke 
is herskryf sodat die nageslagte die leuen sal glo.

Die $27 triljoen skuld is skuld wat die korporasie 
aangegaan het. Met sy ontbinding het dit in die 
eter verdwyn en die Verenigde State van Amerika 
kan begin met ‘n skoon rekening. Trump kon nie as 
President van die Republiek regeer terwyl hy in DC 
was nie, want dit is ‘n aparte entiteit. Hy moes weg-
gaan uit Washington DC omdat dit ‘n aparte land van 
Amerika is. Staan DC vir District of Columbia of vir 
Democratic Corporation?

Trump is die 19de president van die Republiek van 
Amerika, nie die 46 ste een nie. Die ander 27 was in-
gesweer as die hoof uitvoerende beamptes van die 
Washington DC korporasie.

Donald Trump het ’n interessante opmerking hieroor 
gemaak. Hy het in ’n twiet gesê dat hy die korporasie 
wat Amerika was tot en met Obama, ontbind het. 
Biden is nou president van die korporasie wat eintlik 
nie meer bestaan nie, en nie van die Republiek van 
Amerika nie. Hy is die HUB van ’n ontbinde korpora-
sie. Die korporasie was in beheer sedert die stigting 
van Amerika, maar die langer nie. 

Vanuit betroubare militêre bronne het dit uitgelek 
dat sowat 224 duisend ‘landsverraaiers’ binnekort 
agter slot en grendel sal wees, Joe Biden en Kamilla 
Harris inkluis!

MEER BEDROG EN LEUENS OOR 
COVID-19
Op 3 Januarie 2021 het ’n spesialis, Dr. Simone Gold, 
‘n praatjie gelewer oor die ongelooflike swende-
lary, korrupsie en knoeiery van die Great Awakening 
Show

wat wêreldwyd, dwarsoor regerings en gesond-
heidsorganisasies gevoer is teen die geneesmid-
del hydroxychloroquine sodat onnodige maskers, 
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inperkings en nou die verpligte eksperimentele in-
enting gewettig kon word. Sy het o.a. gesê dat daar 
nog geen bewyse is dat die inenting lewens red nie. 
Sy noem die politici vuil, bose wesens sonder enige 
gewetensbesware en hulle lei die mense na wan-
hoop.

‘n Virus, gevaarlik en verwoestend vir die moraal 
van die mensdom, is op die loer. Terwyl COVID-19 
droefheid veroorsaak in baie huishoudings, is hier-
die psigotiese virus baie meer vernietigend as sy 
wrede teenbeeld: dit is die virus van vrees.

In Lombardye waar sy woon, sê sy sy sien die wan-
hoop in die mense se oë. “Hulle besighede is byna 
dood, baie het reeds selfmoord gepleeg al sê die 
koerante niks daarvan nie, ander ly aan paniek-aan-
valle ... hulle (politici) dwing ons om in angs te leef; 
hulle het ons vryheid weggevat, ons vriendskappe, 
ontspanning en werk.

“Hier is geen winkels, ouetehuise, kroeë, biblioteke, 
selfs kerke wat nie hou by die ‘veiligheidsreëls’ nie. 
Jy moet vir alles ‘n afspraak maak ... die bure het spi-
oene geword, die supermark kassiere skel op kliënte 
wie se maskers net onder hulle neuse is, jongmense 
word uitgesonder as terroriste as hulle iemand by 
sy of haar huis ontmoet om ‘n paar uur saam te ver-
keer. Die meerderheid van die bevolking het nou 
psigiese trauma, moontlik onomkeerbaar, respek-
teer manies die onmenslike reëls en nogtans blok en 
sluit die vloeke steeds alles omdat daar mense is wat 
positief getoets het. ... Kos, Netflix en pornografie is 
wat die rykes hulleself mee besig hou. ... Weet die 
priesters, wat lankal hansworse geword het onder 
die leiding van Bergoglio, vandag nog dat St. Francis 
melaatses omhels het?

“Gedurende die inisiatief van hierdie dae van oop 
kroeë is die onvermydelike mans in uniform, sonder 
brein en sonder gewete, wat boetes uitdeel aan 
kliënte met die sadisme wat ons so goed leer ken 
het. Dis die arrogansie van die onaantasbares met ‘n 

gewaarborgde salaris. Daar sal ‘n dag kom dat jy nie 
winkels toe kan gaan om te koop wat jy nodig het, 
op ‘n vliegtuig of trein klim, werk of mediese hulp 
ontvang as jy nie die gesondheidsertifikaat kan toon 
nie. ... Ek is nie iemand wat die skuldgevoel wat hulle 
in ons brein indruk, aanvaar nie.”

Teen hierdie tyd behoort almal van ons die volledige 
prentjie te hê. Ons weet wat in die Bybel staan en 
ons herken dit wat om ons aan die gebeur is. Die dag 
kom al nader dat ons sal moet uitwyk, weg van die 
plekkie waar ons onsself met soveel sorg ingerig het, 
weg van die hospitale, winkels en vermaak.

FASCISME OF KOMMUNISME?
JAMES BLIGNAUT IN THE DAILY MAVERICK

“Onder ‘n wolk van vrees en onsekerheid is die 
wêreld deur die heersers oor die handel  en prinse 
van die politiek getransformeer in ‘n surrealistiese 
landskap van irrasionele gedrag en diktatoriale oor-
heersing met minagting vir privaatheid en vryheid. 
Dit is wat ‘n sosio- en psigopaties-regeerde wêreld 
is.”

In die 2010 Robin Hood fliek word gesê: “In tye 
van tirannie en onreg wanneer die wet die volk on-
derdruk, neem die voëlvryverklaarde sy plek in die 
geskiedenis in.”

“Dit is ‘n tyd waarin:

“Hulle wat voorspoed soek vasgevang word in ‘n 
wurggreep van skuld en die genadelose kloue van 
‘stygende samegestelde rente wat die finansiële 
elite verryk.

“Hulle wat geregtigheid wil hê, kry ongelykheid, 
met ongelooflike gruweldade deur die elite wat nie 
gestraf word nie, terwyl klein oortredings deur die 
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burgery wraaksugtig aangeval word.

“Hulle wat die waarheid soek vind verwarring deur 
die benepe en listige ontplooiing van ‘n tegnokrasie, 
sosiale en regeringsisteem wat beïnvloed en be-
heer word deur kundiges, wetenskap en tegnologies 
aangebied wat die kiesers oningelig en stemloos 
laat.

“Hulle wat voeding soek, vind dat voedsel gebruik 
word as ‘n manier om die bevolking te beheer deur 
siekte, verhongering en wanvoeding.

“Hulle wat vrede soek, vind onophoudelike onrus 
deur polarisasie en brandmerking van mense om die 
kosbare en delikate sosiale weefsel en samehang te 
verdeel en te oorwin deur fragmentasie en burger 
onrus.

“Hulle wat vryheid soek, is die voëlvryverklaardes 
wat niks anders as verdrukking en uitwissing van 
menseregte en waardigheid deur sosiale onregver-
digheid vind nie.

“En dus, nou is die tyd wat politieke, finansiële 
en wetlike magte, die mag van die media en van 
voedselproduksie en –verspreiding. Vryheid word 
genadeloos aan bande gelê en dit veroorsaak os-
ekerheid, vrees en wanhoop. Of dit georkestreer is 
of die natuurlike gevolge van die tydgees van die 
oomblik, is moeilik om te sê. 

“Nogtans, ondergrawing, een variasie op ‘n keer, 
trek die lus van die web stywer en stywer terwyl dit 
die onkundige en kwesbare mense geteister en vers-
moor word.

“Dit herinner my aan die rookgevulde Bulsaal op 
die Bloemfonteinse skougronde waar die stoeier 
Jan Wilkens, die sogenaamde ‘Johannesburg Reus’, 
onder rasendee en energieke toejuiging, sy oppo-
nent in ‘n wurggreep vasgryp en tot oorgawe dwing. 
Dis hoe ons is, die mens van vandag is vasgevang 

in ’n wurggreep van die neo-fascistiese dors na ons 
oorgawe.”

James Blignaut sluit sy artikel dan af met: “My wens 
aan my vriende en mede-Suid-Afrikaners vir 2021 
is eenvoudig: wees sterk, weer versterk en moenie 
vrees nie. Mag ons geregtigheid soek en vind terwyl 
ons die toekoms met respek en verstandig in die oë 
kyk, dan sal ons nie in die slagyster van die neo-fas-
cisme van vrees neurose trap nie.”

KOMMUNISME OF FASCISME?
Fascisme word algemeen gedefinieer as ’n poli-
tieke beweging wat nasionalisme aangryp en die 
onderdrukking van enige weerstand, dikwels onder 
beheer van ‘n outoritêre en sekuriteits- of polisi-
estaatsgebaseerde regering en ‘n diktatoriale en 
charismatiese leier.

Fasciste opponeer politiese en kulturele liberal-
isme en demokrasie en glo dat die staat voorrang 
het oor die indiwidu se belange. Hulle het algehele 
minagting vir die kiesers terwyl hulle sterk glo in ‘n 
natuurlike hiërargie en die heerskappy van die elite. 
In die fascis se wêreld is die indiwidu se belange 
ondergeskik aan die welsyn van die volk saam met 
geweldige streng ekonomiese en sosiale regimenta-
sie.

Fascisme staan dus gesentraliseerde oorheersing en 
ekonomiese selfvoorsiening deur staatsbeheerde 
maatskappye voor terwyl hulle terselfdertyd ‘n soort 
imperialisme omhels om hulle ideologieë uit te brei 
en deur genasionaliseerde maatskappye en kartelle 
te reik.

Neofascisme is anders as die tradisionele variant 
daarin dat die wêreld hulle oester is.

Ons is almal lewende getuies van die institusionali-
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sering van neo-fascisme, die mees veragtelike form 
van regering.

Anders as in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog 
toe die Weste ‘n veilige hawe gebied het, ‘n baken 
van hoop, aan baie wat gevlug het van fascistiese 
regimes, is daar nou nêrens ’n plek om om weg te 
kruip of te ontvlug van wat gebeur nie – die neo-
fasciste is wêreldwye operateurs. Om dit te bereik, 
het hulle hul toevlug geneem tot intergekoppelde, 
hoogs georganiseerde sekuriteitkompleks (polisie) 
om hulle wil op die mensdom af te dwing.

Die neo-fasciste het geen agting vir vryheid, die wel-
syn en verskeidenheid van mense nie. Hulle word 
voortgedryf deur hulle ras-geaspireerde veragting 
van die massas – klasgebaseerde apartheid en ras-
sisme op ‘n wêreldwye skaal. Dit is ‘n teksboek aan-
wending van die Hegelian dialectic waar georgani-
seerde misdaad gebruik word om die verskerping 
van die sekuriteitskompleks se wurggreep op die 
onkundige en onskuldige te regverdig en te ver-
groot. (Die misdade van die elite word nie gestraf 
nie). Wees daarom versigtig – die virus van vrees het 
vooroordeel teen sy eie burgers geïnstitusionaliseer.

Dit behoort geen verrassing te wees dat die neofas-
ciste se honger na mag, beheer en beheerde oor-
heersing onder andere ondersteun word deur die 
imperialistiese, multinasionale, tech-gebaseerde, 
sekuriteit, logistieke, energie, voedsel en drank 
maatskappye wat deur Big Pharma gesteun word 
nie. Saam beheer hulle die wêreld se voedsel, ener-
gie en handelsware en slurp in die proses groot be-
sigheid (Big Biz) plaaslike produksie op terwyl hulle 
die streeksvoorsieningskettings vernietig en plaas-
like broodwinning onder die dekmantel van doe-
ltreffendheid en bekostigbaarheid vernietig.

Hulle doen dit terwyl hulle in ‘n resies bly om 
wêreldwye selfvoorsiening te bereik onder die voor-
wendsel van ekologiese volhoubaarheid, die goeie 
van die aarde te beklemtoon bo dié van ‘n volk. 

Rentmeesterskap van die omgewing, rehabilitasie, 
restourasie en hernuwing ingesluit aan die een kant 
en menselewens en die reg om met waardigheid te 
leef aan die anderkant, mag nooit naas mekaar ges-
tel word nie.

Helder oordag en voor ons oë word mag van die bur-
gers gesteel – in ons eie belang soos hulle natuur-
lik sê – en oorgedra na die heersende klas met die 
steun van kundiges, wetenskap (so word beweer), 
cuber- en biotegnologie vir opsporing, beheer en 
onderwerping.

Hieroor is daar groot vordering in 2020 gemaak, 
maar uiteindelik was dit bloot die opening salvo van 
die socio- en psigopaatagtige neo-fasciste heers-
ers se verwoestende en tog prentjie perfekte coup 
d’état.”

Hoewel alles hierbo ‘n baie groot moontlikheid is, is 
daar tog gebeure en feite wat nou na vore kom wat 
dit baie moontlik iets heeltemal anders kan wees. 
Vandat Biden as ‘president’ ingesweer is, het hy die 
beperkings opgehef en word hy geloof as die een 
wat die virus doodgeslaan het. Maar wat sit werklik 
daaragter?

Daar is ‘n baie groot moontlikheid dat Biden en 
China groot maatjies is en saam hierdie ding be-
plan het. Biden wil dit hê vir sy Luciferiese Nuwe 
Wêreldorde en Sjina wil net bloot nog grond vir sy 
nuttelose vreters hê om op te woon. En dan is daar 
natuurlik nog die kwessie van oorbevolking en bev-
olkgsvermindering.

Ons mag verkeerd wees, maar dit begin lyk asof 
die beplanning gedoen is tussen Biden en Sjina. Bill 
Gates besit die meeste grond in Amerika en hy gaan 
dit nou vir die Chinese gee om op te boer en te hoer 
en rumoer vir nog meer nuttelose vreter kleintjies. 
China het pas gesê dat hy ‘n volgende, baie meer 
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In Lev 19:16 staan daar geskrywe: “Jy mag nie as ’n 
kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. 
Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie 
(m.a.w. jy mag hom nié doodmaak nie!) Ek is die 
HERE.”

Lev 19:17 beveel dan: “Jy mag jou broer in jou hart 
nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, 
sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie.”

In Lev 19:18 word dit weereens bekragtig:  “Jy mag 
nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders 
van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself. Ek is die HERE.”

(Hier sien ons dat volksgenote, broer en naaste 
sinonieme is). Die King James-weergawe stel dit 
nog duideliker: “…thou shalt love thy neighbor as 
thyself”.  Israel het hierdie gebod in die woestyn 
ontvang, terwyl hulle afgesonderd van al die ander 
volke op pad na die beloofde land was. ’n Israeliet se 
naaste/neighbor  kon dus net ’n mede-Israeliet (’n 
volksgenoot) wees!

In Mat. 19:19 bevestig die Meester hierdie op-
drag: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” En in 
Mat.5:43-44 maak Hy hierdie toevoeging: “Julle het 
gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en 
jou vyand moet jy haat. 

“Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; 
seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die 

gevaarlike virus gaan vrylaat in die Weste. Die beeld-
materiaal van die eerste een in Wuhan erken hulle 
nou, was opgestel. Die mense wat omgeval het, was 
betaal om dit te doen.

Daar is een ding wat ons mense op die hart wil druk 
– as jy self nie die inenting wil vat nie, sorg dat jy 
niemand in jou huis het wat dit wel gedoen het nie.  
Verskeie medici het al daaroor gepraat en gewaar-
sku dat dit jou DNA verander en dat dit jou ‘mens-
wees’, jou gewete, jou deernis met ander, wegneem. 
Sulke mense sal nie ‘n oog knip om jou in die rug te 
steek of te verraai nie. Soos wat vrees vir die siekte 
sal groei, sal agterdog jeens mekaar groei, en na al-
les is verraad seker maar die ergste wat ‘n mens kan 
oorkom.

Bly baie ver weg van mense wat die inenting ge-
neem het. Moenie met hulle assosieer nie, moenie 
oor en weer kuier nie. Dit is vrees vir die virus wat 
oningeligte en onkundige mense daartoe sal dryf 
om die inenting te aanvaar. Druk sal van oral kom – 
van jou werk, jou kerk, jou vriendekring, maar moet 
onder geen omstandighede daaraan toegee nie. Jy is 
veiliger daarsonder as daarmee.

WIE IS MY NAASTE IN DIE  
BYBEL
Daar is volksgenote wat ons dit verkwalik omdat ons 
die swart man nie as ons gelyke beskou nie, maar 
as ’n vyand waarmee ons liefs niks te doen wil hê 
nie, en dit terwyl die Messias gesê het “jy moet jou 
naaste liefhê soos jouself.”

Maar wié presies is hierdie ‘naaste’ na wie Hy ver-
wys het?

Kom ons kyk wat sê die Skrif:
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wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en 
julle vervolg.” Die vyand waarna die Meester hier 
verwys, kan, volgens Lev. 19, net is ’n mede-volks-
genoot wees, anders weerspreek Hy sy Vader se op-
drag. Want sou jou naaste ’n vyand van ’n ander volk 
wees, dan het die Vader sy eie naasteliefde gebod 
oortree toe hy die bevel hieronder aan Josua gegee 
het: 

Jos 10:40  “So het Josua dan die hele land verslaan 
(almal doodgemaak), die Gebergte en die Suidland 
en die Laeveld en die Hange met al hulle konings 
sonder om iemand te laat oorbly wat vrygeraak het; 
en alles wat asemhaal (lewe), het hy met die banv-
loek getref, soos die HERE, die God van Israel, beveel 
het.” 

Jos 11:14 het Israel hierdie bevel gehoorsaam:  “En al 
die buit van daardie stede en die vee het die kinders 
van Israel vir hulleself buitgemaak; net al die mense 
het hulle verslaan (doodgemaak) met die skerpte 
van die swaard, totdat hulle dié verdelg het; hulle 
het niks wat asemhaal (lewe), laat oorbly nie.”

In Lev. 19:16 hierbo het ons gesien sê God uitdruklik 
aan Israel dat hulle nié hul naaste mag doodmaak 
nie. Maar hier beveel Hy Israel om alles wat asem-
haal (van ander vyandiggesinde volke) dood te slaan. 

God het talle kere in die Ou Testament Israel bev-
eel om “alles wat asemhaal” onder vreemde volke 
dood te maak. Want hulle is nie Israel se ‘naastes’ 
nie, maar hul vyande.

Dus kan net ’n lid van jou eie volk jou naaste wees!

In Maleagi 2:15 staan daar dat God ’n geslag van sy 
eie wou hê, en dwarsdeur die Bybel lees ons van 
sy groot liefde vir hierdie Israel-geslag van Hom. In 
Hand. 17:29 bevestig Paulus dat Israel God se geslag 
is (m.a.w. uit Hom gebore is).

Paulus kon onmoontlik hierdie woorde tot die Jode 
gerig het, want die Jode het nie net die Messias ge-
haat, vervolg en uiteindelik vermoor nie, maar wou 
Paulus en die dissipels ook doodmaak. Die Jode 
maak in Hand. 13:45 geen geheim daarvan dat hulle 
met die Evangelie niks te doen wil hê nie: “Maar toe 
die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul 
en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur 
Paulus gesê is” (m.a.w. die Evangelie wat hy verkon-
dig het).

Op sy beurt het die Messias ook geen geheim ge-
maak van wat Hy van die Sadduseërs, Fariseërs en 
Jode dink nie. Net soos Johannes die Doper het Hy 
hulle by verskeie geleenthede uitgeskel as “slange 
en addergeslag”. (Mat. 3:7 en Mat. 23:33). 

Die Jode is ’n bastergeslag en nie deel van Israel nie. 
Ook was hulle nie Israel se naastes nie. Hierteenoor 
sê God deur sy profeet in Jesaja 43:21 nie net dat 
Hy vir Hom ‘n aparte volk “geformeer” het nie, maar 
ook dat daardie volk sy “lof (Evangelie) sal verkon-
dig”

In die 2 000 jaar sedert die Messias se geboorte en 
kruisiging het die Jode nog nóóit sy lof (Evangelie) 
verkondig, sy verordeninge nagekom óf ’n Bybel ge-
druk en versprei nie!

Nou wié presies is dan hierdie volk wat “sy lof sal 
verkondig”?

Oor al die eeue heen is dit bewys dat dit nie net die 
blanke Westerling is wat Sy lof verkondig nie, maar 
ook daarna gestreef het om Sy “verordeninge en 
insettinge te onderhou”. Hoewel hulle ook dikwels 
gefaal het en dan daarvoor gestraf is. Hierdie inset-
tinge en verordeninge is aan géén ander volk gegee 
as net Israel nie:

Jy mag nie met die goddelose verbonde sluit óf 
KODESA hou nie (Eks. 34:12)
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Jy mag hul afgode (soos die Nkosi) nie dien en voor 
hulle buig nie − m.a.w. hand op die hart staan en aan 
hom ‘n loflied sing nie (Jos 23:7)

Jy moet die moordenaar met die dood straf, soos Hy 
beveel het (Num 35:17)

Jy moet die Sabbatdag eer en dit heilig (Eks 20:10)

Jy mag nie met die volke om jou vermeng nie (Esra 
9:2)

Jy mag nie die baster in jou vergadering toegelaat 
nie (Deut 23:2)

Elke kind wat Hy tot jou volk toevoeg, moet jy ver-
sorg, voed en aan Hom opdra, en jy moet hulle ook 
met jou lewe beskerm − jy mag hom/haar nie abor-
teer nie (Exodus 21:23)

Ook moet jy die homoseksueel, soos Hy, as ‘n gruwel 
beskou Lev 18:22)

Dis ook die blanke Westerling wat Bybels druk, wat 
Hom in hul eredienste loof en prys; op wie se tafels 
van hul harte Sy wette geskrywe staan en in wie se 
konstitusies dit opgeteken is; wie se kinders van 
kleins af in die Sondagskool van Hom leer en die dag 
wanneer hulle graf toe gaan, is dit onder die geklank 
van sy Woord.

Vraag: doen die swarte in Afrika, die Chinees, die In-
diër, die Japannees of Koreaan ook al hierdie dinge 
spontaan en verkondig hulle ook sy lof? Nee, hulle 
het hul eie gode waar voor hulle neerbuig.

Nee, hulle dien almal hul eie gode en afgode.

Met Israel se aankoms in Kanaän het die God van 
Israel genadeloos ál die ander nasies voor hulle uit-
gedrywe. Ook het Hy aan Israel bevel gegee om hier-
die ander volke uit te roei, geen ooreenkomste met 
hulle te sluit nie, hulle afgodstempels en bidplekke 

te verwoes, en nooit, maar nooit, met hulle te ver-
baster nie: In Deut. 7:6 verklaar God self: “Want jy 
(Israel) is ‘n volk heilig aan die Here jou God; jou het 
die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat 
op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.”

Selfs in die Nuwe Testament word daar vir ons gesê 
dat God sy Seun aarde toe gestuur het om net die 
“verlore skape van die huis van Israel” te kom red 
en geen ander nasie nie! Mat. 15:24 “Maar Hy ant-
woord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape 
van die huis van Israel.”

En toe Hy na sy Opstanding sy dissipels uitstuur om 
“sendingwerk” te doen, was sy opdrag in Mat. 10:5-
6: “Moenie gaan op pad na die heidene nie ... maar 
gaan liewer na die verlore skape van die huis van Is-
rael.”

Maria was maar ’n dogter van 13-14 toe sy gevind 
het dat sy swanger is. Josef wou haar toe verlaat, 
maar ’n engel het aan hom in ’n droom verskyn en 
gesê haar swangerskap is uit die Heilige Gees. Mat. 
1:21 “...sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Yashua 
(Jesus) noem, want dit is Hy wat sy volk (Israel) van 
hulle sondes sal verlos”. (Nie die ganse wêreld nie!)

En in Luk. 1:68 profeteer Sagaria die volgende: 
“Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy 
sy volk (Israel) besoek het en vir hulle verlossing 
teweeggebring het.” (Weereens word hier bevestig 
dat verlossing net vir Israel is).

Die kerk se gunsteling vers vir sy sendingwerk onder 
die heidene is Mat. 28:19 “Gaan dan heen, maak dis-
sipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam 
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees...” 
Maar gerieflikheidshalwe word die laaste gedeelte 
van hierdie vers verswyg, nl. “...en leer hulle om alles 
te onderhou wat Ek julle beveel het.” Vraag: presies 
WAT het Hy hulle beveel? Kort na sy Opstanding uit 
die dood het Hy hierdie opdrag aan hulle gegee: Joh. 
20:21 “Soos die Vader My gestuur het (net na die 
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verlore skape van die huis van Israel), stuur Ek julle 
ook...” En: “Moenie gaan op die pad van die heidene 
nie..”

Selfs na die Messias se Hemelvaart toe Petrus en die 
dissipel voor die Joodse raad gebring word en dié 
hulle verbied om in die Naam van Jesus te preek, 
het Petrus in Handeling 5:29 gesê: “Ons moet aan 
God meer gehoorsaam wees as aan die mense.” En 
in Hand. 31:5 voeg hy toe hierdie woorde by: “Hom 
(Christus) het God as Leidsman en Verlosser deur sy 
regterhand verhoog om aan Israel bekering en ver-
gifnis van sondes te skenk.” Hy bevestig dus hier dat 
GEEN ander nasie bekering en vergifnis van sonde 
kan ontvang nie.

En hierdie verordening geld tot in die laaste boek 
van die Bybel, nl. Openbaring. Daar lees ons: “En 
dit (die Nuwe Jerusalem) het ‘n groot en hoë muur 
met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf 
engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié van 
die twaalf stamme van die kinders van Israel.” Dus 
sal slegs die 12 stamme van Israel in die Nuwe Jeru-
salem toegelaat word.

Geen melding word gemaak van ’n dertiende poort 
waardeur ander nasies kan ingaan nie.
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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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