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DIE GEVOLGE VAN GRONDONTEIENING
Dawn Ridler, ‘n onafhanklike finansiële adviseur in Johan-
nesburg sit uiteen waarom die huidige plan Suid-Afrika sal 
omskep in ‘n ekonomiese piesangrepubliek met negatiewe 
implikasies vir die ekonomie en ons eie welstand.
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DIE GEVOLGE VAN GRONDONTEIENING
Die ANC se plan om wetgewing deur te druk wat 
die regering sal toelaat om grond te onteien en dit 
dan uit te verhuur aan voorheen benadeeldes (net 
swartes), behoort Suid-Afrikaners bekommerd te 
maak. Dawn Ridler, ‘n onafhanklike finansiële advi-
seur in Johannesburg, deel haar ondervindinge van 
lewe in Kenia, Ruanda en ander lande wat onteien-
ing beleef het. Sy sit uiteen waarom die huidige plan 
Suid-Afrika sal omskep in ‘n ekonomiese piesangre-
publiek met negatiewe implikasies vir die ekonomie 
en ons eie welstand.

Hier is haar artikel:

“Grond- of eiendomseienaarskap – of die regte wat 
gepaardgaan met eiendomseienaarskap – word 
hoog geag, veral in kapitalistiese gemeenskappe. 
Ek is net bekommerd dat ons onsself in die voet sal 

skiet. Uit ‘n ekonomiese perspektief – die aanskaf 
van eiendom sonder vergoeding – wat ‘n oortreding 
is van die eiendomsregte in die Weste – kan ‘n impak 
hê op ons direkte beleggings en op ekonomieë. Dit is 
iets wat ek baie noukeurig dopgehou het.

“Oor wat in Kenia gebeur het die volgende:

“Boere is verpligte verkoopsbevele gegee. Sommige 
van hulle is in die begin geld aangebied en hulle het 
dit gevat. Maar hulle wat dit nie gevat het nie is dan 
verpligte verkoopsbevele gegee en hulle is vergoed. 
Die geld, so ver ek kan verstaan – dis ietwat moeilik 
om 50-60 jaar terug te gaan – was deur die Britse 
regering gegee. Hulle was die koloniale mag. Kenia 
het hulle onafhanklikheid in 1963 gekry en dit in 
daardie tyd gebeur.

“My grootouers het ‘n sagtevrugte plaas gehad. My 
tannie en oom het ‘n koffieplantasie gehad. Beide 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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“Oor wat in Suid-Afrika voorgestel word:

“Die nuwe voorstelle in Suid-Afrika is dat die grond 
onteien word sonder vergoeding. Dit is reeds op een 
of ander manier in die konstitusie ingebou. Grond 
wat verwaarloos word of waarop daar nie plaaslike 
en algemene belasting betaal word nie, kan gekon-
fiskeer word.

“Die groot verskil in fokus – uit wat ons sien oor 
die grondeiese – is dat die grond onteien sal word 
deur die regering en dan uitverhuur word aan swart 
boere. Onder die grondeise was dit aan hulle gegee. 
Hulle het die titel-aktes daarvan ontvang. Hulle het 
in werklikheid eienaarskap gekry. Ek dink dit is wat 
my die meeste bekommer. Die regering besit reeds 
ontsaglike hoeveelhede grond, maar  verhuur dit 
nou uit aan boere en dit gee nie aan die boere daar-
die grondsekuriteit nie.

“As daar geen sekuriteit is nie – wie sal dan moeite 
doen om te belê in infrastruktuur, geboue of boor-
gate? Die regering kan omdraai en sê: “Jou huurkon-
trak het verval. Jammer oor al die geld wat jy hierin 
belê het.”

“Dit is my hoofbekommernis. Ek weet dat Ramapho-
sa oor voedselsekuriteit en daardie soort ding praat, 
maar ek dink dat daar slimmer maniere is om dit te 
doen.”

Ridler is in baie opsigte reg en sy teken duidelik vir 
ons wat in Afrika onder dieselfde omstandighede 
gebeur het, maar Ramaphosa is óf in die sak van ‘n 
ander moondheid, óf hy is eenvoudig te onnosel om 
dit te verstaan. As jy bekommerd is oor voedselvoor-
siening, jaag jy nie ervare boere van hulle plase af en 
gee dit aan mense wat niks van boerdery weet nie. 
Wat hy gaan regkry, is dat ons toenemend minder en 
minder voedsel uiteindelik op die winkelrakke sal hê 
wat ook al duurder en duurder sal word.

Het hy voorsiening gemaak vir invoer van voedsel 

het hulle plase laat uitkoop. My oupa het as ‘n set-
laar na Kenia gekom, die land skoongemaak en be-
gin met hierdie florerende sagtevrugte plaas. Hulle 
het ‘n verpligte koopbevel gekry en hierheen (na 
Suid-Afrika) gekom. Op daardie plaas – onder die 
verpligte verkoopsbevel – is al die bome binne twee 
jaar uitgekap vir vuurmaakhout en het ‘n eens flore-
rende plaas verander in basies ‘n oorlewingsplaas.

“Dit is soos déjà vu wanneer jy na plekke soos Tza-
neen gaan en plase sien wat oorgeneem is onder die 
Land Claims Act. Daar is piesangplase en lemoen-
plase wat eenvoudig ten gronde gegaan het omdat 
die nuwe eienaars nie die vaardigheid of die geld het 
om die grond te benut nie. Hulle verstaan nie dat 
kundige én volhoudende arbeid in moderne land-
bou ‘n vereiste is nie – soos om besproeiing te be-
hartig of trekkers aan te koop en alles wat daarmee 
gepaardgaan. As jy nie daardie soort ondervinding 
en bereidwilligheid het nie, val jy gou-gou terug 
na bestaansboerdery waar die grondeienaar net 
‘n stukkie grond gebruik waar hy kan plant wat hy 
nodig het om van te leef.

“Oor wat daar in Ruanda gebeur het die volgende:

“In Ruanda het die regering destyds buitelandse hulp 
uit verskeie bronne ontvang. Die meeste daarvan 
was van die EU, en hulle het tee geplant – dit neem 
ongeveer 3 tot 4 jaar om te kom by die punt waar 
dit nagenoeg gereed vir pluk is. Daarna het hulle die 
teefabriek begin bou.

“Klein boere is ‘n stukkie grond gegee wat hulle s’n 
was om op te boer. Sover ek verstaan, is hulle huise 
gesubsidieer of hulle kon huise koop. Die hele gesin 
was betrokke by die die pluk van die tee wat 7 dae 
‘n week was en wat die swart gesinne uitstekend ge-
pas het. Wanneer dit gereed was, het hulle dit na 
die fabrieke geneem en dus het dit ‘n kontant-oes 
geword.
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ganse bestaan is skielik aan bande gelê.

Siener: “Ek sien hulle (die boere) het kolle op die oë 
wat soos pêrels lyk”. (Hulle kan nie sien of verstaan 
wat werklik besig is om rondom hulle te gebeur nie). 
Die langdurige droogte het hulle gebreek en nou 
word hulle nog getref deur hierdie epidemie getref.

Die uitgerekte droogte was dan ook een van die 
vier perde wat Siener in Afrika sien ry het en wat 
groot ellende, hongersnood en duisende sterftes tot 
gevolg sou hê. Die vierde perd was ’n pes wat so erg 
sou wees “dat nie al die dooies begrawe kan word 
nie”. Kan dit dalk ’n dodeliker variasie van COVID-19 
wees wat ons dalk binnekort gaan tref?

Siener: “Dan sien ek Hosea 4:16 voor my verskyn: 
‘Want Israel is wederstrewig soos ’n wederstrewige 
koei; nou sal die Here hulle laat wei soos ’n lam in 
die oop veld”. (Wat met Israel gebeur het, gebeur 
nou ook met ons as blanke volk — baie van ons sit 
vandag letterlik in die ‘oop veld’ (plakkerskampe); 
duisende ander sit sonder werk, haweloos, onbes-
kut, meet geen leier of herder nie).

Mnr. Boy Mussmann skryf oor die verdere verloop 
van gebeure: “Daarna sê oom Niklaas sien hy die 
gras word witdroog (die aanbreek van ’n bitter koue 
winter) en wanneer die gras weer groen word, begin 
ons dinge”).

Siener het ook aan Boy Mussmann gesê dit sal die 
tyd wees wanneer God “die skroef gaan aandraai en 
aandraai totdat ons op ons knieë gaan en Hom om 
hulp smeek”.

op groot skaal? Het hy ‘n idee hoe of waarmee hy 
daarvoor gaan betaal? As R500 miljard binne drie 
maande sommer net so kan verdwyn, wat gee hom 
die idee dat daar geld sal wees om kos mee te koop?

SWART SKOENE, DONKERTE EN 
PES
In een van sy mees dramatiese en ontstellende 
gesigte het Siener op 12 Desember 1917 ’n groot 
tenk vanuit die noorde sien afkom en uit die tenk 
het fyn skaapmis gerol, en meteens het die hele 
aarde een groot miswerf geword.

Ons het aanvanklik gedink hierdie gesig is ’n aan-
duiding daarvan dat ons drinkwater nog eendag 
besmet sou word met uitwerpsel. Maar Siener het 
‘gesien’ dat die hele aarde skielik in ’n miswerf ver-
ander. Dit moet dus iets wees was die ganse mens-
dom sou raak. En in die wêreldgeskiedenis het dit 
nog net twee keer gebeur. In 1918 met die Spaanse 
Griep en nou weer met die koronavirus (COVID-19). 
Dit is ’n siekte/pes wat die hele aarde besmet het.

Op 1 Augustus 1915 het Siener gesien dis ‘donker’ 
hier en in die donkerte sien hy ’n man met swart 
skoene aan (‘swart skoene’ beteken dat ons ons 
in daardie ‘donker tyd’ onder ’n swart regering sal 
bevind. In Siener se gesigte is die woord ‘donker’ 
die simbool van ’n verskeidenheid haglike omstan-
dighede waaronder sy volk gebuk sal gaan. Van 
die dinge wat hyself genoem het, is pessiektes, be-
proewing, swaarkry, armoede, verdrukking, ’n lang-
durige droogte, asook moedeloosheid).

“Ek sien die Boere se hoede hang oor hul oë en hul 
koppe hang laag. (Hulle is baie moedeloos — en 
een van die kenmerke van COVID-19 is juis dat dit 
die mensdom in ’n toestand van moedeloosheid, 
wanhoop en neerslagtigheid gedompel het, want sy 
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KOEBERG HET ‘N ERNSTIGE LEK-
KASIE
Volgens die Koeberg Alert Alliance het die kernkrag-
stasie aansienlike skade gely aan sy indammingsge-
bou. Die indammingsgebou is ontwerp om te ver-
hoed dat radioaktiewe stoom of gas in ‘n noodgeval 
na die nabygeleë Melkbosstrand en Atlantis ontsnap.

Oor die verloop van meer as 30 jaar het seewater 
die beskermde omhulsel binnegedring en ernstige 
krake veroorsaak.

Die Nasionale Kernkrag Reguleerder het in ’n  verk-
laring gesê die krake is nie ‘n bedreiging vir die buite 
gebiede nie, en is steeds veilig binne die raamwerk 
van die gestelde standaarde en vereistes. Of dit 
werklik die geval is, sal net die tyd ons leer. Eskom 
sê hulle is bewus van die “verval” van die indam-
mingsgebou, en dat hy die kwessie bestuur deur die 
implementering van ‘n “wysiging”, wat op aarde dit 
ook al mag beteken.

‘n Kernongeluk by Koeberg sal verwoestende 
gevolge hê vir honderde duisende mense wat in die 
nabyheid van die reaktor woon. 

Eskom sê: “Soos alle ander kernkragaanlegte oor 
die wêreld, kry ons ook agteruitgang ... ons bestuur 
hierdie kwessie ... Onlangse toetse toon ... dat die 
(Koeberg) lekvry is. Die gebou (indamming) werk ...”

Kan ons dit glo? Of is dit net weer ’n liegstorie net 
om die goedgelowige publiek gerus te stel?

‘n Ingenieur wat meer as 25 by Koeberg gewerk het, 
het ons vertel dat daar wel van tyd tot tyd lekasies 
by Koeberg plaasvind en dat daar dan dooie hase, 
rotte, muise en ander klein diertjies in die veld buite 
Koeberg gevind word.

Hy het ons ook vertel dat sy motor en woonwa altyd 
gekoppel is, want sou daar ’n noodgeval ontstaan, 
kan hy en sy vrou binne minute op pad wees, ingeval 
daar ‘n ontploffing plaasvind.

Koeberg Kernkragstasie

Volgens die Koeberg Alert Alliance het die sout-
seelug reeds sulke ernstige skade aan die beton-
struktuur aangerig dat die aanleg ‘n betekenisvolle 
risiko inhou vir die inwoners in die nabyheid.

‘n Bekommerde werker by Koeberg het die ontstel-
lende struktuurprobleme onder die aandag van die 
KAA gebring. Die persoon het aan die KAA vertel van 
die kraak wat so groot is dat dit reg rondom die hele 
110 meter omtrek van die indammingskoepel strek.

Die gemeenskap (hoofsaaklik Kleurlinge) sê dat hulle 
sukkel om inligting uit Eskom te kry oor die beska-
digde indammingsgebou.

Peter Becker, woordvoerder vir KAA, beweer dat daar 
in ‘n 31 bladsy Eskomverslag elf bladsye uitgeblok is 
terwyl verskeie seksies, foto’s en tabelle gesensor is 
omdat Eskom beweer dat dit “sensitiewe tegniese 
inligting” bevat. Maar is dit werklik die geval? Wil 
KAA weet.

Die indammingsgebou is die buitekantste doppe 
van die reaktorgebou wat gebou word as druk-
kingshouers om die drukking te weerstaan sou die 
reaktor ooit werking weier. Daarom moet die in-
dammingsgebou skadelike bestraling wat in die om-
gewing kan uitlek, verhoed. Die probleem is dat die 
gebou ‘n 110 meter kraak reg rondom het en dit kan 
beteken dat radioaktiwiteit tog kan deurlek na buite.

Sou Koeberg ‘n versmelting beleef, sal die onmid-
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dellike gebied geïsoleer moet word. As die gevolg-
like gesmelte radioaktiewe materiaal (corium) in die 
grondwater lek, kan daar ernstige probleme wees. 
Reaktors word gebou om hulleself in te perk soos 
in Fukushima wat ‘n versmelting gehad het, maar 
steeds ingedam is. Met Koeberg is die groot prob-
leem dat die indammingsgebou ernstig beskadig is 
en nie die uitlek van radioaktiwiteit kan inperk nie. 
Die meeste kernkragaanlegte het net ‘n leeftyd van 
tussen 20 tot 40 jaar en Koeberg is reeds verby sy 40 
jaar perk.

Groot dinge word toegesmeer by Koeberg. Ons 
moer maar net geduldig sit en wag om te kyk wat 
gebeur en liefs nie te naby aan die kernreaktor eien-
dom bekom nie.

“SO IS MY HEIMAT GEPLUNDER”
TOESPRAAK DEUR ADOLF HITLER

“Ja, Duitsland was destyds ‘n demokrasie en ons is 
geplunder en droog gesuig ... nee ... wat beteken 
demokrasie of outoritêre staat vir daardie interna-
sionale hiënas? Dit kan hulle nie skeel nie! Hulle stel 
net in een ding belang – is julle gewillig om geplun-
der te word? Ja of nee! Is julle onnosel genoeg om 
stil te bly in die proses? Ja of nee? En wanneer ‘n 
demokrasie onnosel genoeg is om nié op te staan 
nie, dan is dit goed! Maar wanneer ‘n outoritêre 
staat verklaar: “Julle sal nie ons volk langer plunder 
nie ... nie van binne of van buite nie”, dan is dit ‘n 
euwel.

“In realiteit regeer geld in daardie lande. Hulle praat 
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van die vryheid van die pers wanneer al hierdie 
nuusblaaie een eienaar het en in hierdie geval is die 
eienaar in elk geval ook die borg. Die pers vorm die 
openbare mening. Daar is by hierdie politieke partye 
hoegenaamd geen verskille nie. Dan moet hierdie 
mense dink dat daar in hierdie land van vryheid en 
voorspoed ‘n baie gemaklike lewe vir sy bevolking is, 
maar die omgekeerde is waar.

“In hierdie lande, in die sogenaamde demokrasieë 
is die volk hoegenaamd nie die hoof fokus van die 
aandag nie, wat werklik saak maak is die bestaan van 
hierdie groep van ‘demokrasie makers’. Dit beteken 
die bestaan van ‘n handvol reuse kapitaliste wat 
al die fabrieke en aandele besit en wat uiteindelik 
die mense lei. Hulle is hoegenaamd nie in die groot 
massa mense geïnteresseerd nie. Hulle is die enig-
stes wat aangespreek kan word as internasionale el-
emente, want hulle bedryf hulle besighede oral.

“Dit is ‘n klein, wortellose internasionale kliek wat 
die volke teen mekaar laat opstaan, wat nie wil hê 
dat hulle in vrede moet leef nie. Ja, hulle kan ons 
onderdruk en hulle kan ons doodmaak, as hulle wil! 
Maar ons sal nie kapituleer nie! Ons is die Duitse 
volk, heil die oorwinning!

“Hierdie Jode het een tyd hieroor gelag, hulle het ge-
dink dit was ‘n grap. Hulle lag nie nou meer nie. Van-
dag besef hulle die erns van die situasie. Dit was ‘n 
stryd, veral teen die mense wat gelyk het asof hulle 
al die mag in ons volk het. Die stryd teen die Jode, ‘n 
sataniese mag, het ons hele land oorgeneem. Hulle 
was daartoe in staat om sleutel-posisies van nie net 
ons intellektuele en geestelike lewe te gryp nie, maar 
ook van die politieke en ekonomiese lewe. En vanuit 
hierdie sleutelposisies was hulle daartoe in staat om 
die hele volk te monitor en te beheer. Hierdie mag 
het terselfdertyd die invloed om diegene wat teen 
hierdie mag stry, te vervolg selfs met die wet, asook 
hulle wat gewillig was om weerstand te bied in die 
opposisie tot hulle eie voordeel.

“Die almagtige Jodedom het daarom in 1933 oorlog 
teen ons verklaar. En wat het ons nie daarna tot en 
met 1939 bereik nie? Maar hulle jaloesie het net 
vererger. Dieselfde manne wat destyds Duitsland in 
‘n oorlog gekry het, wat Churchill onmiddellik begin 
het om aan te blaas. En dan het die Jode natuurlik 
met Hore Belisha aan die voorpunt die smeerveld-
tog jaar na jaar voortgesit. Daar is gesê: “Duitsland 
bewapen homself.” Ja, ek het dit gedoen. Hulle het 
my ook gevra hoekom het jy die SA begin as jy vrede 
wil hê? Hoekom het jy die SS geskep? As die eerste 
ding wat jy wil hê broederskap is en daar is mense 
wat dit nie wil hê nie! Ek moes aan hulle wys dat ek 
voorbereid was vir wat gaan gebeur.

“Die mees kosbare besitting in die wêreld wat jy kan 
hê, is jou eie volk! En vir hierdie volk en ter wille van 
hierdie volk, sal ons die stryd stry en veg en nooit 
laat slap lê nie, nooit moeg word nie, nooit moed 
verloor nie en nooit wanhoop nie!

“Die Gentiles (sogenaamde heidene) sal opstaan, 
want ons het dit al voorheen gedoen en ons sal dit 
weer doen! Staan op, nie-Joodse volke, organiseer 
teen Joodse tirannie en veg vir jou volk.”

Hitler was reg.
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DIE WEF TECHNOKRATIESE 
PLAN
Kom ons kyk wat het hulle reeds reggekry en wat 
beplan hulle verder:

 ● Beheer die media en politieke partye ten volle in 
al 193 VN volke (waarvan Suid-Afrika een is). Dit 
is reeds gedoen.

 ● Laat ‘n laboratorium gekweekte virus vry wat ef-
fens meer dodelik is as griep. Ook reeds gedoen.

 ● Bombardeer die wêreld met 24/7 Covid propa-
ganda. Reeds gedoen.

 ● Laat die hele wêreld maskers dra. Reeds gedoen.

 ● Ontwikkel AI algoritmes wat gemaskerde mense 
kan identifiseer.  Reeds gedoen.

 ● Stuur Agenda 2030 van stapel. Reeds gedoen.

 ● Smelt Covid saam met Agenda 2030 as ‘n geleent-
heid om die WêRELD TE RESET. Reeds gedoen.

 ● Vernietig sistematies die ekonomie en soveel 
werksgeleenthede as moontlik deur die herhaal-
de gebruik van die inperkingstrategie. Reeds ge-
doen.

 ● Gebruik PCR hoë versterkings (amplifications) om 
inperkings te  regverdig met ‘n hoë getal Covid 
‘gevalle’. Reeds gedoen.

 ● Stuur eeste placebo inentings van stapel. Reeds 
besig om te doen. Ons is nou daar.

 ● Gebruik PCR lae versterkings om te bewys dat die 
inenting werk.

 ● Laat mense toe om te voel dat normaliteit besig 
is om terug te keer.
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 ● Stel digitale geldstelsel bekend, inentingspas en 
sosiale wenpunte.

 ● Stel basiese lewensloon in vir die miljoene sonder 
werk.

 ● Monitor die bevolking deur die 5G te gebruik vir 
andersdenkendes en beboet hulle elektronies of 
neem hulle in hegtenis.

 ● Bring wetgewing in wat permanente sosiale af-
stand en maskers verpligtend maak.

 ● Stuur ‘n nuwe gemuteerde ‘strain’ van die virus 
van stapel of terreur-aanval wat verband hou met 
die bio-virus.

 ● As dit nodig is, gebruik PCR hoë versterkings (van 
getalle) om nuwe inperkings te regverdig.

 ● Stuur werklike inentings en ‘n steriliserings-inent-
ing van stapel vir ‘n gewillige mensdom.

 ● Besluit wie is waardig om voort te plant.

 ● Verminder die wêreldbevolking tot 500 miljoen.

 ● Geniet die volle beheer van ‘n volhoubare, orde-
like mensdom.

 ● Agenda 2030 is voltooi.

As u nou mooi aandag gegee het, sal u oplet dat die 
5G torings ‘n baie belangrike rol speel in die monitor-
proses van mense. Ons is reeds so gewoond daaraan 
dat die media lieg dat jy niks meer glo nie, net jou 
eie denke. Dis ‘n groot fout, want oningeligte mense 
kan nie goeie besluite neem nie.

Hulle gaan ons nou weer vir ‘n rukkie toelaat om te 
werk en normaal aan te gaan, maar onthou dat die 
volgende stap is dat die wêreld gaan oorskakel na 
‘n digitale geldstelsel. Dit sal gepaardgaan met ‘n 

nuwe vlaag “inentings” wat vir elkeen wat dit kry, ‘n 
nommer gaan gee, en sonder daardie nommer gaan 
jy nie kan koop of verkoop nie. Jy sal ook nie in jou 
bankrekening (wat reeds digitaal is) kan ingaan nie.

Wanneer hulle vir elke werklose ‘n lewensloon 
betaal en maskers en sosiale afstand verpligtend 
maak, dan is dit tyd om te begin beplan om weg te 
kom uit die normale lewe. Daarna gaan ‘n nuwe vi-
rus losgelaat word (dalk net voor die tyd) wat nuwe, 
strenger inperkings tot gevolg gaan hê.

As jou rykdom vir jou meer beteken as die ewige 
lewe, dan is dit goed so. Vat die inenting en geniet 
jou laaste dae op aarde, want die dag as jy jou kop 
neerlê, sal Satan jou gasheer wees!

DIE NOODKREET VAN ONS 
ASHOOP-VOLKSGENOTE

Hieronder is die noodkrete van medevolksgenote 
wat op 27 April 1994 in hul duisendtalle na die 
ashoop verban is. Deur wie? Die NP? Hul familie? 
Ons, hul naaste? Of was dit dalk hul Maker? En 
waarom was húlle juis bestem vir die ashoop? Waar-
om nie ek of jy nie? En waarom is ek en jy bevoorreg 
om na 27 April steeds voort te gaan soos in die dae 
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toe ons nog ‘Baas’ was en ook ’n geseënde en voor-
spoedige volk? 

Drie keer ’n dag (net soos voorheen) gaan sit ons 
nog aan tafel om ’n bord kos te geniet en daarna (net 
soos vantevore) die oorskiet in die hond se bak uit 
te krap. Ons gaan nog gereeld na die Mall om inko-
pies te doen; ons ry nog soggens werk toe en smid-
dae weer terug. Ook het ons daaglikse roetine niks 
verander nie. Saterdae kyk ons steeds rugby – al is 
dit nou ’n bontspan wat die bal rondjaag; Sondae sit 
ons nog soos voorheen in die kerk (al is dit nou langs 
’n ‘nuutgevonde naaste’). Maar dit pla nie, ons aan-
vaar dit soos ons aanvaar dat outa Klaas op 27 April 
1994 sy plek aan die kop van die tafel ingeneem het.

Saans wanneer ons gaan ‘uiteet’, ry ons by wit pl-
akkerskampe verby, en kyk dan vinnig ander pad, 
want dis ’n onooglike vrot kol wat ons mooi omge-
wing ontsier. En durf ’n verslonste wit bedelaar by ’n 
verkeerslig met ‘n uitgestrekte oop hand nader slof, 
draai ons vinnig die ruit toe en wag ongeduldig dat 
die verkeerslig moet oorslaan.

Ons hoor en lees van inbrake, rooftogte, aanrand-
ings, verkragtings, moorde, maar gelukkig gebeur dit 
altyd met ander mense en daarom raak dit ons nie. 
En hulle wat dit aan ons medevolksgenote doen, sê 
die kerk, is vandag ons ‘nuwe naaste’ en ons moet 
hulle omhels en vertroetel en vergewe, terwyl ons 
‘eerste naaste’ op die ashoop lê en krepeer.

Vroeër het ons ons pasgebore, weerlose babas om-
hels en teer versorg, vandag word hulle reeds in die 
baarmoeder ter dood veroordeel. Op sosiale media 
spog ‘n blanke vrou dat sy nou haar 10de aborsie 
gaan kry.

Ons eertydse koning FW het ons aan ons vyande uit-
lewer, en nou loop hý ook daarmee en spog dat hy 
dit alles weer sal doen?

My God, wáár ís daar nog so ’n volk soos my volk?!

Sedert 1948 het ons niks ontsien om vir elf ander na-
sies te sorg nie; maand na maand, jaar in en jaar uit 
het ons miljoene der miljoene aan hulle uitgedeel; 
vir hulle huise, sportvelde, skole, hospitale gebou, 
infrastrukture opgerig, dinge wat hulle net so vin-
nig weer geplunder, afgebreek en in puin gelê het, 
en pligsgetrou het ons nog beter, mooier strikture 
opgerig. Met die Mosambiekse vloede en oorstro-
mings in 2000 kon ons nie gou genoeg helpers stuur 
om die duisende vasgekeerde barbare te gaan red 
nie. Altesaam 80 vlieëniers, talle vlootduikers en 
’n onbekende aantal gesondheidswerkers het hulle 
daarheen gehaas en letterlik hul lewens gewaag om 
die vreemde, ondankbare nasie wat geen voordeel 
bring nie, te red.

Maar vir medevolksgenote wat vandag hier op ons 
eie drumpel op die vullishope van die lewe wegge-
gooi lê, en in die haglikste omstandighede, ellende, 
armoede en nood verkeer, is daar geen ‘vlieënier, 
geen ‘vlootduiker’, geen ‘gesondheidswerker’ en 
ook geen ‘redding’ in sig nie.

En loop ons een van hulle iewers raak, ken ons net 
één trooswoord: “Ek sal vir jou bid…”

Maar ’n ashoop-moeder en haar uitgeteerde, 
grootoog-bloedjies soek nie jou of my jammerte 
nie, nog minder jou en my gebede; want sy en haar 
kroos kan ons jammerte nie proe nie en ons gebede 
sal hulle nie versadig nie – dit stil geen hongerpyne 
nie, dit troos nie, en dit koester ook nie hulle verk-
luimde, bewende lyfies nie! 

Op ’n dag 2000 jaar gelede toe daar oorkant die see 
van Galilea vyf duisend honger siele rondom Hom 
versamel was, het Hy nie vir hulle ’n trooswoord 
gehad óf ’n gebid gedoen nie, maar aan sy dissipels 
brood gegee om vir hulle te breek.
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Vandag is ons so besig om net vir onsself brood te 
breek, dat ons heeltemal onbewus is van die hand-
jie vol getroue engelharte wat daagliks die ashope 
besoek om daar ’n korsie brood te gaan breek. Maar 
om dit te doen, het hulle (net soos Hy) dissipels 
nodig wat kan help om die brood uit te deel.

Het ons profeet dalk hierdie weggooi-ashoopsiele in 
sy geestesoog waargeneem toe hy met trane in sy oë 
uitgeroep het: “Ons is ’n veragtelike volk!”? 

Genadige God, hoe het dit gebeur dat ons ‘veragte-
lik’ geword het? Waar en wanneer het ons dan ge-
sondig? En is dit ook die rede hoekom ons wat eens 
‘Baas’ was, oornag tot  ‘Klaas’ verneder is? Of is dit 
dalk omdat ons ons ‘Eerste Liefde’ die deur gewys 
het en Hy nou buite staan en klop en vra om weer 
in te kom?

Tog is daar ligpunte wat wys dat alles nie verlore is 
nie.

Laat my toe om ’n paar daarvan aan jou uit te wys. 
Engelharte wat nie by ’n ashoop verbyloop sonder 
om ’n stukkie genadebrood uit te deel nie. En jy wat 
dalk vermoënd is én ’n oop hand het, moet asse-
blief nie vir hulle te bid nie! Kontak hulle en maak 
dit vir hulle moontlik om brood vir die ashopelinge 
te breek.

Ons het ’n dierbare volksgenoot en sy dogter in Aus-
tralië wat gereeld hulp stuur, maar die nood is so 
groot dat ons besluit het om ook by julle aan te klop 
vir bydraes. Hier is hul name en e-posadrersse:

MONICA STONE 
monica.huggett@gmail.com

Hoewel reeds 80 jaar oud is sy elke dag besig om na 
behoeftige blankes om te sien. Sy skryf:

“Betreffende die situasie in my klein kring waar ek 
probeer verligting en hulp te bring raak die omstan-

dighede al slegter. Oom Siener was so in die kol met 
die wat hy gesien het ons volk het ellendig geword. 
Dit is ellendig op alle vlakke van geen hoop nie, geen 
hulp nie, geen verstaan nie en die lys word net langer. 
Sommige leef in sulke haglike omstandighede en die 
uitdrukking op die gesigte en die verslaenheid in die 
oë breek my hart. 

“Ek weet nie wat om te sê nie, maar elke sent is kos-
baar en verander en gee hoop aan die platgeslaan-
des.

“Daar is net EEN Wie verandering en verbetering 
gaan bring dit is ons Groot God en Vader, intussen 
sit ons salfies aan en plak pleisters.

“Nogmaals dankie (vir ons vriend in Australië se 
hulp) mag ons God met ons elkeen wees. Nooit met 
al my studies het ek gedink die duister sal so dig 
wees nie, die euwel so erg nie.”

Lezelle Slabbert. E.-posadres - slabbertslezelle@
gmail.com

Sy woon Rustenburg en nadat die myne daar toe-
gemaak het, sit tientalle mense sonder werk, sonder 
inkomste. En Lezelle het dit op haar geneem om die 
pasgebore babas van hierdie gesinne in haar sorg te 
neem en hulle te versorg. Sy skryf:

“Dit gaan bitter moeilik tans. Ouers het hulle werk 
verloor, die klein bietjie meubels wat hulle gehaat 
het, is verkoop vir kos op die tafel. Ek het laas week 
vir ’n enkelpa van 2 dogtertjies kos gaan koop. Want 
die kaste was leeg. en oom en daai kindertjies was 
honger! Skenkers is doodstil, almal sukkel. Ek het 
tans 4 mammas wie se babas gebore moet word. Dit 
gaan goed onder omstandighede met al die babas 
oom. Ek gebruik tans van my eie geld vir doeke en 
melk. My engellyfies moet melk en doeke hê, al sny 
ek my eie om te kan gee. Duisend, duisend dankies 
aan oom se vriend.
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Rosetta van Wyk. E.-posadres - rosettavanwyk23@
gmail.com

“Ons staan bekende as ‘Naasteliefde vir die Boer-
volk’. Ek het aanvanklik in my stilligheid by Laerskool 
Voorwaarts Riversdal begin help. Ek het deur die 
kanale gewerk en by die sopkombuis by die skool 
betrokke geraak. Daar het ek gesien dat wit kinders 
uitgeskakel word en ook sleg behandel word. So het 
ek by my huis in my kombuis begin kook en uitsluitlik 
net vir die wit kinders 3 dae ’n week uit my kar uit 
kos gegee . Gekookte etes. 

“Met tyd het dit van 24 kinders oopgegaan na 73 
kinders!

“Ons help ook met klere/skoene, wat ook al die be-
hoeftes is, as dit in ons vermoë is om te help 

“Ek weier om vir die swart regering toestemming te 
vra om vir my Volk hulp te gee, ek weier om ‘n swart 
kind te voer wat moontlik op ’n vrooë ouderdom my 
Volk gaan vermoor, verkrag beroof. 

“Ek is nie skaam of bang om vir my Volk te bedel nie. 

“Tans het ‘Naasteliefde vir die Boervolk sopkom-
buise in die volgende dorpe: Vanderbijlpark, Mey-
erton, Riversdal, Vereeniging Cbd, Mooilande en 
Homelands.”

CARIN PINKHAM (BESKERMVROU 
AAN DIE RAND 
carinpinkham@gmail.com

Sy skryf: “Naby Brakpanse polisiestasie woon 
die Fouries in 3 kamers van ’n huis. Ouma Elsabe, 
Oupa en Oupa se sussie deel ’n slaapkamer, Chris-
sie en haar man en twee kleingoed 2 jaar en 1 
jaar woon in ’n ander kamer. Chrissie is 8 maande 
swanger ... baba se geslag nog onbekend en daar 
sal niks wees om aan daai lyfie te trek nie. In die 
ander kamer bly Elsabe se dogter en 4 seuns 14, 

12, 10 en 5. Die twee manne wel werk, maar die 
onkomste is skraps en met soveel monde kom huur 
en krag eerste. Die gesin ly dus baie keer honger. 
“Van Brakpan af gaan ons na Boksburg: In Impalapa-
rk bly Rosemary Marx, haar man en seun Alister 
(14.) Hulle moet op gesnyde salarisse oorleef en 
hulle huur by ouer mense... hul werk hard aan die 
huur en dan bly kos en klere in die slag ... En daar is 
nog vele ander honger ogies wat pleit...”

EERS WAS DAAR EBOLA
Ons het in ’n stadium gedink Ebola is dalk die pes 
waarvan Siener gepraat het, maar Ebola het nooit 
werklik hand uitgeruk en pandemiese afmetings 
aangeneem nie.

COVID-19 daarenteen, wat vroeg in Desember 1919 
in Huwan, China uitgebreek het, het spoedig tot ’n 
wêreldwye pandemie uitgekring. En na alle waar-
skynlikheid kan dit ook die vierde perd wees wat 
Siener in Afrika sien ry het. Want volgens kenners is 
Afrika op die oomblik die minste daartoe in staat óf 
voorbereid om die koronavirus te bestry.

Ramaphosa het op 15 Maart 2020 die regime se 
14 maatreëls aangekondig om die virus te bekamp. 
Hy het in sy toespraak ook melding gemaak van al 
die instansies, departemente, en bekwame kame-
rade met wie se hulp hy gaan verhoed dat die virus 
in Suid-Afrika versprei. Opvallend is die Almagtige 
se Naam nie onder die van sy kamerade nie. Is dit 
omdat Ramaphosa wéét hy kan niks vanuit daardie 
Oord verwag nie? Want sy god is die vleeslike arm 
van die Sangoma en sy versameling dik nekke.

In ‘Kommentaar’ Sondagaand 15 Maart op RSG 
het drie blanke ‘vleeslike arms’ die koronavirus be-
spreek. Onder hulle was Jan-Jan Joubert, die lib-
erale ANC-stofkruiper en pootlekker. Sommer met 
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die intrapslag het hy van die geleentheid gebruik 
gemaak om neerhalend en snedig te verwys na die 
spul ‘regse’ gekke wat in ’94 stapels blikkieskos by-
mekaargemaak het!

Maar hierdie keer gaan die genadelose mnr. COV-
ID-19 Jan-Jan Joubert sy woorde laat sluk en dalk 
‘dwing’ om self ook blikkieskos bymekaar te maak 
— as hy hoop om te oorleef, want alle aanduidings 
is reeds daar dat ons vorentoe nie net hier nie, maar 
wêreldwyd ’n kosskaarste en selfs hongersnood kan 
verwag. Op die oomblik is talle groot supermarkte in 
Engeland reeds feitlik leeg.

Die koms van die koronavirus en sy verspreiding 
wêreldwyd, het ook skielik heelparty ander visioene 
van Siener op die voorgrond gestoot. Ek noem net ’n 
paar daarvan:

Op 15 Julie 1919 het hy ’n gesig gehad van mense 
wat in Johannesburg se strate afbeweeg Toe kom 
mense uit dieselfde rigting met grawe agter die rug 
… “Ek loop in Johannesburg tussen die mynhope 

deur,” sê hy, “en geen mens is te sien nie ― al die 
mynwerkers is huis toe gestuur.”

Die vraag is nou, hoekom word hulle huis toe ges-
tuur? Dis tog nie moontlik dat al die myne oornag 
uitgewerk en gesluit sal word nie. Maar ’n pandemie 
soos die koronavirus, kan die mynbase dwing om 
hul bedrywighede tydelik te staak om te verhoed 
dat werkers wat met die virus besmet is ook ander 
werkers aansteek.

(Die COVID-19 gevalle in SA staan op die oomblik op 
??? en die sterfgevalle is ???, maar daar is glo reeds 
aanduidings dat ’n nuwe, dodeliker variant hier uit-
gebreek het en dat die Biden-regering vlugte uit 
Suid-Afrika na Amerika verbied).

Suid-Afrika het op die oomblik nog 526 myne wat 
ontgin word, met ’n werkersmag van nagenoeg 500 
000. Sou dit dan gebeur dat hierdie werkers tydelik 
sonder betaling (met ’n gemiddelde salaris van R21 
000 per maand) huis toe gestuur word, kan Siener 
se gesig van 1 Okt. 1917 ’n werklikheid word: “die 
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gesê die parlement gaan in wanorde uitmekaarspat 
en noorde toe vlug).

“In die noordweste val ’n emmer bloed om (geweld, 
bloedvergieting) en dan sien ek ons vlag is in die 
bloed gedoop en daardie bloedvlag wapper dan oor 
’n vrye volk.”

PRETORIA NOU EEN VAN DIE 
GEVAARLIKSTE STEDE TER 
WÊRELD
Pretoria word saam met vyf ander Suid-Afrikaanse 
stede onder die top 20 gevaarlikste stede ter wêreld 
gelys.

Terwyl Karakas in Venezuela die eerste plek inneem 
as die gevaarlikste stad in die wêreld, gevolg deur 
Port Moresby in Nieu-Guinee het die Crime Index 
by City 2021 ’n opname gemaak deur die statistiese 
webtuiste, Numbeo.com, en het Pretoria derde op 
die lys geplaas, gevolg deur Durban in vierde plek, 
Johannesburg in vyfde plek, Pietermaritzburg in 
sewende plek, Port Elizabeth 14de plek en Kaapstad 
is negentiende op die lys. Ander stede wat as gevaar-
lik beskou word, is Damaskus in Sirië wat 31ste gelys 
is, Bagdad in Irak is 55ste en Bogota in Kolombië is in 
die 58ste plek.

Aan die anderkant van die skaal word Abu Dhabi 
beskou as die veiligste stad op aarde, terwyl Dubai 
en Sharja, ook in die Verenigde Arabiese Emirate, 
onder die top 10 geplaas is saam met Doha in Katar, 
Genéve  in Switserland, Taipei in Thaiwan, en Que-
bec in Kanada.

Numbeo maak opnames oor die kwaliteit lewe, 
lewenskoste, misdaadindekse en eiendomskoste 
dwarsoor die wêreld. Hulle sê dat die opname Crime 

mieliestronke is by Johannesburg aan brand”. Hy het 
self gesê dis ’n teken van massa-aksie en geweld wat 
in die stad gaan losbars. Groot stakings sal dan ook 
landswyd uitkring.

Die koronavirus raak egter nie net die myne nie, 
maar ook vele ander bedrywe wat as gevolg daarvan 
reeds benadeel is — dink maar aan die boubedryf, 
lugrederye, toerisme, sakeondernemings soos ho-
telle, gastehuise, restourante; dan is daar nog die 
talle sportbyeenkomste, toneelopvoerings, opvoer-
ing en konserte wat nie meer voor gehore sal kan 
plaasvind nie. Om van kerkdienste, sportbyeenkom-
ste en feeste nie eens te praat nie. (Die Comrads 
Marathon en die KKNK is reeds afgestel, so ook vele 
ander byeenkomste, en die BBC het berig dat 50 mil-
joen mense in die toeristebedryf se werk in gevaar 
is.

Sou die pandemie vererger, kan selfs taxi’s verbied 
word om passasiers te vervoer, en les bes sal treine 
ook nie meer loop nie.

Hoe het Siener nou weer gesê? Die karre (taxi’s?) 
staan op die rooi bulte en ook die treine staan. Wat 
hy presies bedoel het met ‘die rooi bulte’ is nie duide-
lik nie. Maar volgens sy eie verklaring beteken ‘rooi’ 
kommunisties (gevaar) en die simbool ‘bult’ staan 
vir swaarkry tye. Dus sal die karre staan in ’n tyd van 
Kommunistiese beheer en ons swaar tye beleef.

In verband met die Derde Wêreldoorlog het hy 
kort en kragtig gesê dit sal begin  wanneer Russiese 
magte in een nag  deur Turkye beweeg tot by die 
Spaanse grens.

In ander visioene het Siener vir ons die verloop van 
sekere toekomstige gebeure gegee: “’n Jong, Ierse 
meisie word in ’n oogwink volwasse”. (Ierland word 
onafhanklik. Na Brexit is dit ’n sterk moontlikheid).

’n Plaat garingbome beweeg na die noorde (garing-
bome het met die parlement te doen. Siener het 
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Index By City 2021 ‘n persepsie-indeks is gebaseer 
op reageerders se gevoel asook misdaadstatistieke. 
Daar is meer mense wat in vrees leef as wat daar 
opgetekende misdade is.

Die vrae vir die opnames is dieselfde as baie weten-
skaplike en regeringsopnames en hulle is gefil-
treer om potensiële spam (pespos) uit te skakel. 
Dit is ’n weergawe van hierdie spesifieke punt in 
tyd en dit kan later, oor bv. ses maande, weer ver-
ander. In ons land sal dit nooit ten goede veran-
der solank die swart man die kitaar tokkel nie. 
Misdaadvlakke van laer as 20 word as baie laag be-
skou. Misdaadvlakke tussen 20 en 40 is laag, tussen 
40 en 60 is gemiddeld, tussen 60 en 80 is hoog en 
vlakke hoër as 80 is baie hoog. In die opname resul-
taat is gevind dat Pretoria se misdaadindeks 81.94 
is, Durban is 80.84, Johannesburg is 80.65 en Pieter-
maritzburg is 79.73.

Bianca de Beer van DialDirect wat die opname vry-
gestel het, sê dat hulle eie navorsing oor misdaad-
neigings gedurende fase drie inperkings, aangetoon 
het dat sommige kriminele voordeel getrek het uit 
die 9-uur aandklokreël om hulle aktiwiteite te ver-
skerp. Hulle navorsing het ook ’n toename getoon in 
motordiefstalle in die aande tussen 4 nm. tot 5 vm. 
die volgende oggend. Voor die inperkings is motors 
gewoonlik gesteel tussen 9 nm. en 5 vm. die volgen-
de oggend.

Eugene Herbert, besturende direkteur van gevor-
derde bestuur opleidingsmaatskappy, MasterDrive, 
het ’n voorbeeld genoem van wat die kapers doen. 
Hulle kies ’n motor wat met ’n afrit van die snelweg 
afdraai en sorg dan dat hulle die persoon inry en sy 
weg versper. Die niksvermoedende motoris bring 
sy of haar motor agter hul voertuig tot stilstand en 
word dan deur aankomende verkeer van agter in-
gehok. Wanneer die verkeer dan tot stilstand kom, 
spring die kapers uit en roof die motor. Sy raad is 
om altyd, wanneer jy van die snelweg afbeweeg, ’n 

afstand van drie meter tussen jou motor en die een 
voor jou hou sodat jy beweegruimte het om weg te 
kom. 

Tracker se voertuigmisdaadstatistieke vir Julie tot 
Desember 2020 toon ‘n 13% afname in die getal 
voertuigmisdade wat oor die land gerapporteer is. 
Kapings bly egter voortduur. 

Ons bly in ’n land waar daar meer misdadigers is as 
wetsgehoorsame mense. Dan is dit geen wonder dat 
ses van ons stede onder die 20 gevaarlikstes in die 
wêreld is nie. Wees altyd op jou hoede wanneer jy 
bestuur en vermy dit om op jou selfoon te praat wat 
die aandag aflei.

BILL GATES EN DIE LINKSES SE 
GEVAARLIKE LEUENS
Omgewingsgroepe het uitgevaar teen Bill Gates oor 
sy voorgenome depopulasie skema. Omgewings-
groepe in Swede het skielik besef dat die Bill Gates-
skema om die lug te besoedel, die son te verdof en 
die wêreldvoedselvoorraad ineen te laat stort om 
wydverspreide hongersnood en dood te kry, niks an-
ders as ’n wêreldwye massamoord is nie. Hulle daag 
Gates uit oor sy waansinnige skema wat ‘n wêreld-
wye ineenstorting van die hele biosfeer tot gevolg 
sal hê (wat natuurlik sy doel is).

Baie van wat in die wêreld vandag gebeur, is niks 
anders as net ’n vertoning in ’n teater is nie, want 
feitlik alles wat ons vandag beleef, is vals, soos ook 
die verkiesing van Joe Biden as president. COVID-19 
was vals, die nuus is vals, geld is vals, medisyne is 
vals en misleidend. Dis alles net bluf, gestroop van 
alle egtheid en opregtheid en hoe dommer jy is, hoe 
meer glo jy hierdie valshede.
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‘n Swart vrou het haar hare met Gorilla Glue vasge-
plak en kry dit toe nie weer af nie. Toe dagvaar sy die 
vervaardiger van die gom. Die Amerikaanse publiek 
het haar gesteun en der duisende dollar gegee. En 
omdat sy swart is, gaan sy vir hierdie onnoselheid 
waarskynlik ’n skikking kry. Onnoselheid maak van 
jou ’n ster en jy word oraloor bewonder.

Maar wat die mensdom nie kan verdra nie, is die 
waarheid en sou jy dit vandag in Amerika verkondig, 
is jy ’n ‘binnelandse terroris’!

Bill Gates se Scopex-eksperiment wil die son blok-
keer en die hemelruim besoedel met hierdie krank-
sinnige eksperiment. Dit het die potensiaal vir uiter-
ste gevolge. Maar dit is eintlik sy doel en strewe. Bill 
Gates hoop om met vliegtuie wat koolstofdioksied in 
die stratosfeer versprei, die sonlig uiteindelik geheel 
en al te blokkeer omdat die koolstofdioksied nêrens 
het om heen te gaan nie. Dit sal aan die aarde se 
atmosfeer bly vaskleef totdat dit die son heeltemal 
verduister het.

Op sy beurt verkondig Johnson & Johnson weer 
dat ’n jaarlikse inenting teen COVID-19 uiteindelik 
verpligtend gaan wees. Dis ’n besigheidsmodel, ’n 
herhalende winsbejag bedrogspul. Hulle praat ge-
durig van ‘stamme’, ‘variante’ en ‘mutasies’ daarom 
aan die lewe te hou en oor en oor beperkings in te 
stel. Dis alles van dieselfde soort kranksinnigheid.

So sal die Biden-administrasie bv. sê: Daar is ‘n nuwe 
variant in Texas (hulle het ’n probleem met die regse 
Texasmense) en dat ernstige maatreëls ingestel 
moet word om dit te bekamp. Hoekom? Hulle wil 
Texas se ekonomie vernietig en die opstandelinge 
weer onder beheer kry. Dit is iets wat hulle te eni-
ge tyd in enige staat kan doen. Biden het reeds te 
kenne gegee dat koronavirus die mense sal dwing 
om te gehoorsaam. Dit is hoe daar te werk gegaan 
word. Die mense wat hierdie soort onwetenskap-
like twak uitdink, is dieselfde mense wat vir jou sê 
aborsie is nodig as jy jou vryheid wil geniet. Dis die-

selfde mense wat sê dat ‘n man swanger kan raak en 
dat vroue sperm het, want hulle moes transvestiete 
en moffies goed laat voel oor hulleself asof hulle ’n 
bestaansreg het. En dan vertel hulle vir ons daar is ’n 
nuwe mutasie? Feite beteken vir hulle niks.

Hulle kan nie eens die werklikheid van die verbeeld-
ing onderskei nie, hoe wil hulle tussen mutasies en 
virusstamme onderskei?

Maar hulle is voorneme om die weermag te gebruik 
om die inentings toe te dien en te versprei tydens 
Vaccine Warpspeed. Daar moet soveel moontlik in-
geënt word, voordat iemand agterkom daar is fout. 
Veral die ou mense gaan voor die voet ‘ingeënt’ 
word net om kort daarna te sterf. Dis die hele idee. 
Raak eerste van die oumense ontslae wat ‘n las vir 
almal is.

Hulle wil in Kalifornië begin en die eerstes wat die 
inenting gaan kry, is Demokrate omdat hulle die in-
enting nie bevraagteken nie. Hulle het gesê Trump 
is ’n tiran, maar wie is dit wat soldate na ouetehuise 
stuur om mense dood te maak?

Op die wêreldfront is Biden ook bedrywig. Vliegdek-
skepe is na Sjinese gebied gestuur met ‘n uitdagende 
houding asof hulle wil hê daar moet ‘n aanval kom 
van Sjina se kant. Iran is weer besig om Israel uit te 
daag, want Iran het ook nou kernwapens. Oral grom 
die lande vir mekaar. Sjina het oorlogskepe aan die 
westekant van Amerika en Amerika het 240 oorlog-
skepe ook in daardie gebied en 200 oorlogskepe aan 
die Ooskus. Wie sê nog dat daar niks agter dit steek 
nie?

Kriminele is nou in beheer oor die wêreld en hulle 
wil Amerika vernietig, asook die westerse lande in 
Europa.

Die hand van God kan gesien word in die huidige 
krisis. Ons sien hoe Babilon vernietig word en ons 
sien die tugtende hand van die Almagtige. Oral waar 
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sy volk agter vreemde gode aangedraal het en hulle 
aanbid het, is Hy besig om te slaan. ‘n Mens kan ver-
staan waarom daar soveel desperaatheid is onder 
die Amerikaners, want hulle het nog net voorspoed 
en aansien geken, maar hulle het daardie seën mis-
bruik en daarvoor gaan hulle gestraf word.

Europa, Australië, Kanada, oraloor is sondes besig 
om God se volk in te haal. Hulle verloor dit waarvoor 
hulle eeue lank gewerk het, hulle word verkrag en 
vermoor deur parasiete uit die donkerste dele van 
die aarde, want hulle wou dit so hê. Hulle wou niks 
daarvan weet dat swartes nooit, ooit tussen blankes 
mag woon nie. Die blankes het dit toegelaat en nou 
is dit te laat vir trane. Hulle gaan alles verloor.

Die kerke praat van ‘n groot herlewing, maar dit is 
nie wat die Bybel sê nie. Sal daar ‘n groot Christelike 
herlewing in die kerke kom? God antwoord in Esegiël 
34:10 – “So sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen die 
herders! (Christus het dieselfde gesê) En Ek sal my 
skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen ska-
pe meer oppas nie (hulle bedienings beëindig, hulle 
kerke leeg maak), sodat die herders aan hulleself nie 
meer weiding sal verskaf nie (hulle groot voorspoed 
en rykdom gaan van hulle weggeneem word); en Ek 
sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle 
nie as voedsel sal dien nie (mense sal nie meer aan 
hulle lippe hang en na elke woord luister wat hulle 
sê nie).” 

Dit klink na die einde van die kerke. God maak die 
kerke leeg sodat Hy sy volk kan herstel.

Wat sê Sefanja 2:3 oor hierdie dae? “Soek die Here, 
o alle ootmoediges van die land; soek geregtigheid, 
soek ootmoedigheid – miskien sal julle verborge bly 
op die dag van die toorn van die Here.”

Ons weet dat die basters in Asdod gaan woon en dat 
Askelos die Jode is en dit is wat Sefanja 2:4 daaroor 
sê: “Want Gasal sal verlate wees en Askelon tot ver-
woesting; Asdod sal op die helder middag verdryf 

word, en Ekron sal ontwortel word.” In Esegiël 2:5 sê 
Hy oor Afrika en die swart bevolkings van die aarde: 
“Die woord van die Here is teen julle, Kanaän, land 
van die Filistyne – Ek verdelg jou, sodat daar nie-
mand meer woon nie.”

En as al die verwoesting verby is, sê vers 13: “Die 
oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen 
leuentaal spreek nie; en in hulle mond sal geen 
bedrieglike tong gevind word nie;”. En in vers 14: 
“Jubel, o dogter van Sion (Boervolk), juig, o Israel! 
Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van 
Jerusalem! Vers 17: “Die Here jou God is by jou, ‘n 
held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou 
met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou 
met gejubel.” Vers 20: “In dié tyd sal Ek hulle aan-
bring, ja, in ‘n tyd wanneer Ek julle versamel; want 
Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die 
volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle 
lot verander, sê die Here.”

Ons ervaar nou die ergste wat die wêreld nog ooit 
beleef het. Oor baie dekades, eintlik eeue, is die 
blanke vasgeketting aan uitbuitery, is ons sleggesê, 
misbruik, verniel, en dit alles kom tot ‘n finale punt 
met wat nou voor ons afspeel en dit waardeur ons 
sal moet gaan. Daar was voorheen gevaarlike tye 
wat dele van die aarde geaffekteer het soos Noag 
se Vloed, maar hierdie is die eerste krisis wat die 
ganse wêreld insluit sedert die skepping van Adam 
en Eva. Die hartseer feit is dat baie van ons familie 
en vriende sal val vir die bedrog van die vyand as 
gevolg van hulle geloof in die vals realiteit wat deur 
die media geskep word.
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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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