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BIDEN EN DIE MOORDBYE PLAAG
EN MEER...

VAANDELDRAER 

SIENER SE “GROOT DONKERTE”
“Hoof uitvoerende beampte van Agri SA sê dat die 
meeste van hulle lede het besigheidsbelange in baie van 
hierdie munisipaliteite en betaal hulle rekeninge op tyd, 
maar dit is duidelik dat daardie geld nie aan Eskom oor-
betaal word nie.”
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Eskom se planne om moontlik die massa elektrisi-
teitslewering na die 20 grootste munisipaliteite wat 
nie betaal nie op te skort, veroorsaak groot kom-
mer vir die kleinsake sektor het die Afrika Handels 
Instituut gesê. Daar is intussen halfhartig in daardie 
rigting beweeg, maar sonder veel oortuiging.

Op 31 Maart 2015 was die totale agterstallige skuld 
van 30 dae en meer, R4.6 biljoen. Hiervan skuld die 
20 top munisipaliteite Eskom gesamentlik R3.68 bil-
joen. As gevolg daarvan, oorweeg Eskom dit nou om 
kragtoevoer na daardie stede af te sny totdat hulle 
betaal.

Christo van Rheede, Hoof uitvoerende beampte van 
Agri SA sê dat die meeste van hulle lede het besig-
heidsbelange in baie van hierdie munisipaliteite en 
betaal hulle rekeninge op tyd, maar dit is duidelik 
dat daardie geld nie aan Eskom oorbetaal word nie.” 
Dit word in transito gesteel. Hy meen ook dat Eskom 

se voorgestelde reaksie op hierdie probleem ver-
staanbaar is.

“Om die kragtoevoer na besighede wat hulle reke-
ninge betyds betaal te onderbreek, sal egter lei tot 
groter sosio-ekonomiese uitdagings, veral in lande-
like gebiede,” het hy gesê. “Besighede is alreeds ge-
konfronteer met ‘n hele reeks faktore wat groei on-
dermyn en handhaaf. Gevolglik sal hierdie beplande 
ontwrigting vernietigend wees vir baie van hulle.” En 
verder: “Agri SA doen ter wille van klein besighede 
in Suid-Afrika, ‘n beroep op Business Unity South 
Africa om hierdie saak op te neem met Eskom as ‘n 
saak van dringendheid.” Hy wil hê dat besighede in 
die jurisdiksie van munisipaliteite wat nie hulle reke-
ninge betaal nie, die geleentheid gegee moet word 
om krag direk van Eskom te koop, aangesien daardie 
munisipaliteite sal voortgaan om nie te betaal nie.

VAN DIE 
REDAKTEUR
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boeke gedoen het oor die gebruik van hulle produk 
en gevind het dat Eskom dit wangebruik het. Sy ver-
weer was dat Eskom se ‘operasies’ ernstig benadeel 
sal word indien Oracle onttrek en nie meer in staat 
sal wees om sy verpligting van kraglewering aan die 
land na te kom nie. Volgens hom sal dit katastrof-
iese gevolge vir Eskom hê, asook tallose lede van 
die publiek en besighede. Dit sal die ekonomie wat 
reeds onder druk is as gevolg van die COVID-19-klug 
totaal verwoes.

Eskom het toe glo aan Oracle geskryf en hulle ingelig 
dat hulle slegs sal betaal as die saak na die hof ge-
neem word om die bedrag te bepaal. Oracle het ge-
weier om toe te gee.

Guarav Bhatnager, woordvoerder vir Oracle, het nie 
vrae beantwoord oor of die maatskappy sy dreige-
mente gaan uitvoer nie, maar net gesê dat die hof 
Eskom se dringende interdik aansoek afgekeur het. 
Hy het ook gesê dat Eskom sy skuld aan Oracle moet 
betaal. Dit lyk asof die vryery na swartes besig is om 
op die rotse te loop. Die geduld raak oral op.

Ted Blom sê dat hierdie verwikkelinge dui op onbe-
voegdheid van Eskom se bestuur. Soos ’n intelligente 
blanke was sy mening: “As jy weet dat jy swaar steun 
op ’n kontrakteur of verskaffer, dan maak jy ’n punt 
daarvan om daardie verhouding ongeskonde te hou. 
As Oracle sy dreigement deurvoer, dan voorspel dit 
moeilikheid vir Eskom en vir die land.”

En dan die verwagte kersie op die koek: Eskom se 
raadsvoorsitter, Malegapuru Makgoba, sê dat hy nie 
kommentaar kan lewer nie want hy was nie bewus 
van die saak nie. Hy het nie die dokumente gesien 
waarvan hulle praat nie en die groep se hoofuitvoer-
ende direkteur, De Ruyter, het hom nie daaroor in-
gelig nie, en dus is hy nie gepla oor die saak nie. Dis 
wat hy aan die Sunday World gesê het.

Ons moet begin dink aan ’n afgrond waaroor ons 
moontlik kan stort. Die moontlikhede is legio.

Hierdie kragkrisis is weereens na vore gebring, maar 
hierdie keer deur ‘n buitelandse maatskappy, Oracle 
Corporation, wat sy kritieke dienste wil onttrek oor 
‘n dispuut oor biljoene rande wat Eskom aan Ora-
cle skuld. Oracle is gebaseer in Texas, Amerika. Die 
Hooggeregshof in Johannesburg het bepaal dat Es-
kom moet betaal en die hele Suid-Afrika is nou uitge-
lewer aan die genade van Oracle – maar wie wil nog 
vandag genade met ‘n swarte hê? Dus, na die bitsige 
uitval tussen Escom en Oracle, staan ons op die punt 
dat die hele Suid-Afrika in duisternis gedompel kan 
word ... en dit oor R7.6 biljoen aan boetes vir oorge-
bruik van produkte. Die bedrag is later afgebring na 
R600 miljoen. Die swart regering het met COVID-19 
R500 biljoen in drie maande gesteel, maar  hulle kan 
nie hulle verpligtinge nakom nie.

Verlede jaar tot Maart 2020 het Eskom R20 biljoen 
skade gely omdat die swartes in die lokasies almal 
krag het, maar nie daarvoor betaal nie.

Een van die dienste van Oracle wat deur Eskom ge-
bruik word, is die aanlyn verkoopsisteem wat reeds 
77 miljoen transaksies van elektrisiteit per maand 
registreer. In die vorige finansiële jaar het Eskom 
R200 biljoen inkomste daaruit gemaak – maar hulle 
kan nie hulle verpligtinge teenoor Oracle nakom nie.

Eskom gebruik ook Oracle se produkte en dienste 
vir die monitering van elektriese lading opwekking 
deur kragstasies. Ander dienste sluit in Maximo 
wat die onderhoudwerktuig is wat gebruik word 
vir batebestuur en kragonderbrekings, foute aan te 
meld en die beheer van elektrisiteitroosters wat toe-
laat dat gebiede afgeskakel word. Maximo laat Es-
kom ook toe om krag te versprei in gebiede wat krag 
koop en foute in die verspreidingsisteem op te spoor. 
Eskom se hoofadviseur vir strategiese Inligting Teg-
nologie, Tshifhiwa Ratshimbilani, het by die hof ge-
pleit om Oracle nie toe te laat om hulle dienste te 
onttrek nie. Volgens hom het Oracle 2 jaar na die 
kontrak tussen hulle en SA ‘n oudit op Eskom se 
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Die Wet beplan verder om seksie 6 van die Wet te 
verbeter. Dit handel oor die algemene voorkom-
ing van diskriminasie deur twee onderafdelings by 
te voeg. Daar word beoog om by seksie 6 van die 
Wet wat te doen het met die algemene verbod op 
onregverdige diskriminasie ’n nuwe subafdeling by 
te voeg: die ruimte vir die verbod op onregverdige 
diskriminasie word uitgebrei na enige persoon wat 
enige ander persoon rede gee, aanmoedig of ver-
soek om teen ander te diskrimineer. Dit maak wet-
like geregtelike stappe teen so ‘n persoon moontlik.

Daar is in die wet ook voorsiening gemaak vir gesa-
mentlike en verskeie aanspreeklikhede wat beide 
die werkgewer en die werknemer aanspreeklik hou 
vir diskriminasie.

Die aanpassingswet (amendment bill) sal ook sek-
sie 9A in die wet byvoeg, wat sal verhoed dat daar 
wraak geneem word teen ’n persoon wat sy of haar 
regte uitoefen in terme van die wet.

Die tweede deel van die wet (klousule 4-9) wil die 
volgende doen:

Sekere pligte wat te doen het met die bevordering 
van gelykheid van die staat en openbare liggame 
duidelik te maak en op te klaar. Byvoorbeeld om nie 
van die munisipaliteite te verwag om bystand, ad-
vies en opleiding te voorsien oor sake van gelykheid 
sodat hulle kan fokus op hulle hoofmandaat naamlik 
lewering van munisipale  dienste aan die mense.

Staatsdepartemente (nasionaal en provinsiaal), 
munisipaliteite en sekere openbare liggame sal in 
terme van die wet sekere inligting moet verskaf in 
hulle strategiese, korporatiewe en besigheidsplanne 
in plaas daarvan om addisionele en afsonderlike ge-
lykheidsplanne  en aksieplanne voor te berei soos 
wat deur die wet vereis word.

Verantwoordelikheid vir die implementering van 
maatreëls wat gemik is op die bevordering van ge-

Soos verwag, was die hof uitspraak was teen Eskom.

En volgens ’n berig in Beeld is dit nou net ’n kwes-
sie van tyd voordat “die hele land se Iigte dalk af-
geskakel gaan word — en dié keer nie weens ’n te-
kort aan opwekkingsvermoë nie.

“Amper die hele Suid-Afrika kan in donkerte verval 
en tot stilstand kom, wat potensieel die lewe, per-
soonlike veiligheid of gesondheid van die hele of ge-
deeltes van die bevolking sal bedreig.”

Kan hierdie dalk die ‘groot donkerte’ wees waarna 
Siener verwys het?

NUWE WETGEWING KAN DIS-
KRIMINASIE HOKSLAAN
Twee sleutel-elemente is by hierdie saak betrokke:

1. Die voorkoming van onregverdige diskriminasie 
en

2. Die bevordering van gelykheid.

Die eerste is daarop gemik om die beskerming van 
klaers teen diskriminasie te verhoog. Dit sal gedoen 
word deur die gesigskring van die definisie van ge-
lykheid te verbeter en te verbreed deur die aandui-
ding dat dit gelyke regte insluit, asook toegang tot 
bronne, geleenthede, voordele en voorregte.

Die definisie van diskriminasie sal ook verbreed 
word deur die aanduiding dat voorneme om te dis-
krimineer nie verwag word nie. Dit is die effek wat 
saak maak, het die departement gesê, en dit maak 
dit makliker vir klaers om ’n saak van diskriminasie 
op te stel.
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lykheid te versterk deur te verseker dat jaarlikse ver-
slae van staatsorganisasies wat inligting bevat oor 
wat hulle in hierdie verband gedoen het.

Om koördinasie te verhoog en die oorvleueling van 
pligte en aksies te verhoed, moet ’n minister, voor-
dat hy regulasies en magtigingsbriewe uitvaardig, 
ander maatreëls oorweeg wat gemik is op die be-
vordering van gelykheid wat reeds in plek is voordat 
addisionele pligte opgedra word aan liggame. Vir 
hierdie doel moet die Departement van Justisie en 
Konstitusionele Ontwikkeling ’n lys op sy webtuiste 
beskikbaar maak van al die kodes wat deur die min-
isters uitgevaardig word.

Om die afdwing van die voorsiening van die Wet af 
te dwing, kriminaliseer die Wet nou die opsetlike 
voorlegging van valse inligting deur enige persoon.

Ons weet nie of die swart regering dit besef nie, 
maar hierdie wet sal ’n einde maak aan die voort-
durende onregverdige diskriminasie teen blankes!

DE KLERK BEKEER HOM TOT 
MOSLEMGELOOF
Die voormalige president en leier van die Nasionale 
Party, mnr. F.W. de Klerk, het bekendgemaak dat hy 
hom tot die Moslemgeloof bekeer het. “Ek het eers 
in Boeddhisme belanggestel, maar het nou my ware 
tuiste gevind,” sê De Klerk.

Hy gaan ook persoonlik R30 miljoen skenk om ’n 
moskee op Potchefstroom op te rig. Die res van die 
fondse om ’n reuse moskee op die dorp te bou, sal 
van Katar af kom. “Ek het spesiaal Doha toe gereis vir 
samesprekings met Emir Tamim bin Hamad Al Thani 
wat net so geesdriftig oor die projek is soos ek.”

Die moskee sal naby die Potchefstroomkampus van 
die Noordwes-universiteit opgerig word sodat dit 
ook vir studente en jongmense toeganklik sal wees.

“Ek het as Gereformeerde Christen grootgeword, en 
agterna die Boeddhisme op die proef gestel. Ek voel 
egter dat Islam die ware geloof van Afrika en Suid-
Afrika, maar ook Europa, behoort te wees,” sê De 
Klerk. “Die Christendom het te veel skade aan ons 
vasteland aangerig.”

Met hierdie woorde beskuldig hy as ’t ware die Al-
magtige daarvan dat Hy met sy optrede niks goeds 
tot stand gebring het nie, maar ons eerder in elke 
opsig benadeel. Wié is hierdie ruggraatlose wurm 
(Job 25:6) om die Skepper van hemel en aarde aan 
te kla daag? En dan kom die gay-aanhanger André 
Bartlett nog en tree vir De Klerk in die bresse met 
die infame leun dat Islam ’n godsdiens van liefde is.

In Sur 8:12 sê Mohammad self: “Ek sal die on-
gelowiges terroriseer; hulle liggame skend en maak 
dat hulle vir niks deug nie.”
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Elita de Klerk, sy vrou, wat lankal die Ckristelike 
geloof afgesweer het, vereenselwig haar met die 
‘kentering’ in De Klerk se lewe en sal voortaan in 
die openbaar ‘n hidjab dra. “Dit is vir my glad geen 
moeite of verleentheid nie,” sê sy. “Ek het nog altyd 
geglo dat vroue hul fatsoenlik en kuis behoort te ge-
dra.”

Die De Klerks vertrek binnekort op ’n pelgrimstog 
na Mekka vir Ramadan. “Ramadan strek vanjaar van 
13 April tot 13 Mei wat ons ons in die Heilige Land, 
Saoedi-Arabië, sal deurbring,” het FW gesê. “’n  
Mens moet op 13 April begin vas, maar as iemand 
wat eers onlangs Mohammed aangeneem het, het 
ek besluit om sommer van vandag af, een April, te 
begin vas en my van my sondes te reinig.

“Vanoggend toe die son opkom, het ek op ‘n matjie 
in die rigting van Mekka gaan lê en my voor Alla ve-
rootmoedig. Eers vanaand ná sononder sal ek enige 
spyse inneem,” sê die volksverraaier.

Wannie Carstens, ‘n taalkundige van die Potchef-
stroomkampus van die Noordwes-universiteit, het 
die bekering verwelkom. “Afrikaans is eintlik ’n Mos-
lem-taal,” sê hy. “Dit het via Arabies in 1860 ontwik-
kel. Noudat Afrikaans orals aan die universiteite af-
geskaf word, kan ons net sowel Arabies naas Engels 
inbring. Só sal die ware aard van Afrikaans behoue 
bly.”

Die gay-aanhanger, André Bartlett van die Sentrum 
vir die ontwikkeling van die bediening aan die Uni-
versiteit van Pretoria, het hulde aan FW de Klerk 
gebring. “Hier by die sentrum veg ons kliphard vir 
gays in die NG Kerk, maar ook in die moskee. Vele 
NG Kerk-geboue staan reeds leeg. As katedrale in 
Europa in moskees omskep kan word, waarom nie 
ook NG Kerke, Hervormde Kerke, Gereformeerde 
Kerke nie?”

Bartlett het uitgevaar teen rassiste en Islamofobe 
wat De Klerk kritiseer. “Islam is die godsdiens van 

liefde. Daar is veel meer verdraagsaamheid teenoor 
homoseksualiteit onder Moslems as onder tradis-
ionele NG Kerk-lidmate. Ons kan by hulle gaan leer,” 
het Bartlett gesê.

Maar ondanks al hierdie vroom praatjies, is daar ger-
eeld skokkende beelde op die internet van Moslem 
mans wat vroue lewendig begrawe. Die vrou staan 
halflyf al toegegooi en keer en pleit, maar die mans 
het geen genade nie. ’n Paar jaar gelede was daar ’n 
video op die internet van ’n klein vyfjarige seuntjie 
wat ’n appel gesteel in ’n winkel gevat het omdat hy 
honger was. Moslems het toe met ’n swaar vragmo-
tor stadig oor sy armpie gery. 

Waar is Bartlett se sogenaamde liefde van hierdie 
monsters?

Is dit ’n soort godsdiens wat enige waarde vir eni-
giemand het? Hulle is drek uit die diepste van die 
rioolslote. Op die oomblik werf hulle lede op Klerks-
dorp. In Mosambiek het hulle ’n paar dae gelede ’n 
restaurant gebombardeer en die hele plek lê onder 
aan stukke geskeurde liggame. Hulle verkrag en 
moor net waar hulle gaan. Vandat hulle in Europa 
ingegaan het, lyk dit daar erger as hier in Suid-Afri-
ka. Hulle bring hoegenaamd geen seën nie, net ver-
woesting. Hulle durf nie eens die woord liefde noem 
nie!

OORLOG IS DALK WEER OP DIE 
HORISON
Daar is spanning op die grens tussen Rusland en die 
Oekraïne en Europa kyk met kommer toe. ’n Verde-
digingsontleder het gesê dat as die situasie daar nie 
gou ontlont word nie, kan ons dalk hierdie jaar nog 
’n wêreldoorlog in die gesig staar. Reeds met die 
bedrog met die VSA verkiesing was dit duidelik dat 
gemoedere nie maklik gaan lê nie.
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Nadat Rusland 4 000 troepe na die grens van die 
Oekraïne gestuur het, meen kundiges dat dit kan lei 
tot ’n oorlog binne ’n kwessie van ’n maand, maar 
ons weet mos hoe dit gaan met al hierdie waarsku-
wings. ’n Paar dae gelede egter het Rusland en die 
Oekraïne se magte slaags geraak en op die eerste 
dag is 14 doodgeskiet.  Dus, dit wil tog lyk asof hier-
die ding groter gaan word.

Die hele dispuut gaan oor die hawe van die Krim. 
Toe die Oekraïne weggebreek het van Rusland, het 
Rusland die hawe behou omdat hy toegang tot die 
Swartsee nodig het. Nou wil die Oekraïne die hawe 
terughê, maar Rusland gaan dit nie sommer prysgee 
nie, nie sonder ‘n geveg in elk geval nie.

Die Russiese belangstelling in die hawe is strate-
gies. Dis sy enigste deurgang na die Swartsee. Al die 
ander deurgange is reeds deur Amerika geblok, dis 
nou die werk van Alzheimer-Biden. Hy is onder die 
indruk dat Rusland steeds Amerika se vyand is, al het 
Poetin verklaar dat hy Amerika sal help indien die 

Sjinese hom aanval. Toegang tot die Swartsee is dus 
nou dringend nodig en die gemoedere oor die besit 
van die hawe in die Krim loop hoog.

Pavel Felgenhauer, onafhanklike militêre ontleder, 
het onder andere gesê: “Die dreigemente groei en 
vinnig. Baie daarvan word nie in die media bespreek 
nie, maar ons sien baie slegte tekens. Die krisis het 
die potensiaal om te eskaleer tot n Pan-Europese 
oorlog indien nie ‘n wêreldoorlog nie.”

Hierdie ontleding kom nadat President Vladimir 
Poetin die 4 000 troepe met tenks en ander pant-
servoertuie na die betwiste grens met sy buurman 
gestuur het. Die Oekraïne bevelvoerder, Ruslan 
Khomchak, het gesê dat Russiese magte opbou naby 
die Oekraïne se grens wat ’n bedreiging is vir die 
land se veiligheid is. Hy beskuldig Moskou dat hy ’n 
aggressiewe beleid volg met betrekking tot Kiev.

In ’n opmerking in die parlement het Khomchak ook 
die pro-Moskou separatiste daarvan beskuldig dat 
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hulle sistematies ’n bevel tot vuurstaking in Oos-
Oekraïne skend waarop in Julie 2020 ooreengekom 
is. Die Oekraïne en Rusland het mekaar beskuldig vir 
die verhoogde geweld in die konflik. Kiev sê dat dit 
14 000 mense sedert 2014 in die geweld dood is.

Volgens die Kremlin hou die Russiese militêre be-
wegings naby die grens tussen die twee lande geen 
bedreiging vir die Oekraïne of enige iemand anders 
in nie en dat Moskou troepe deur die land beweeg 
soos hy goed dink, maar intussen is daar reeds begin 
skiet. Ons is net nie seker wie eerste geskiet het nie.

Is ons nie maar geneig om altyd die ergste te verwag 
nie? Poetin is nie ’n skaap nie. Hy sal nie moeilikheid 
soek soos wat Sjina doen nie, maar hy kan ook sien 
wat aan die gang is en hy moet sy land en weermag 
daarop voorberei. Die hawe is net die begin. As Sjina 
Amerika gaan aanval, wat nou ’n sterk moontlik-
heid is, dan moet Poetin gereed wees, aangesien hy 
Trump belowe het dat hy Amerika sal bystaan in ’n 
oorlog met Sjina.

As Sjina militêr moeilikheid met enigiemand begin 
maak, dan is dit die tyd om regop te sit en wolf-wolf 
te skree. Isis is in ons land. Die Sjinese het reeds 1 
miljoen van die rysogies hier waarvan goed 400 000 
opgeleide troepe is. Sien julle enige klein Sjinese 
kindertjies? Natuurlik nie. Soldate het nie tyd om 
kinders op te pas nie.

RAMAPHOSA SE INENTINGS-
PROGRAM IS ’N MISLUKKING
Dis verstommend hoeveel mense nog steeds in angs 
leef oor hierdie sogenaamde COVID-pandemie. Dis 
net asof dit nie tot hulle kan deurdring dat ons almal 
bedrieg en mislei is nie. Die leier van die DA, John 
Steenhuisen, het ’n aanval geloods in City Press op 

ons sogenaamde inentingsprogram. Hy het onder 
andere gesê: 

“Die huidige amptelike inentingsproses waaroor die 
regering so lekker kraai, is bloot ’n uitbreiding op 
die Johnson and Johnson-proeflope waar inentings 
eenkant gesit is vir daardie doel in verskeie lande 
en wat gratis voorsien word deur die vervaardiger. 
Die proeflope word deur wetenskaplikes gedoen by 
bestaande plekke, nie deur die departement van ge-
sondheid nie. Om die waarheid te sê, daar is geen 
regeringspogings nie.”

Vroeër vanjaar het die regering 1 miljoen AstraZen-
eca-inentings ontvang, maar dit nog nie gebruik nie. 
Nou het daar 50 miljoen bygekom en daar is belowe 
dat die oumense voorkeur sal kry. Dit sal ook net 
vir swartes beskikbaar wees. Die goeie nuus is dat 
blankes nie die inenting gaan kry nie. Dis baie goe-
ie nuus, want die inentings is nie wat hulle sê dit is 
nie. Dit verander jou DNA soveel so dat as ’n vrou 
swanger raak, daar dit feitlik seker dat die kind nie 
normaal sal wees nie.

’n Mens sal graag wil weet wat werklik aan die gang 
is, want ’n pandemie is daar beslis nie. Daar word 
nou gepraat van ’n derde golf terwyl die eerste 
golf alle soorte siektes onder veroorsaak het en die 
tweede golf net ’n klein plassie was. En die derde 
golf? Dis nou soos om tee te probeer maak uit ’n 
teesakkie wat al twee keer gebruik is. Die hele ding 
het nou eintlik maar gaan lê, maar die wetenska-
plikes en medici druk deur om soveel as moontlik 
wins uit hierdie ‘pandemie’ te maak. Hulle is besig 
om hulle geloofwaardigheid te verloor en dit maak 
hulle paniekerig, want inentings gaan maar beroerd 
stadig en bewyse van die ‘pandemie’ word al minder 
en yler.

Die amptelike sterftesyfer aan COVID-19 is op die 
oomblik 0.9% en dit is die syfers wat deur die Wêreld 
Gesondheidsorganisasie, asook die Centre for Dis-
ease Control gegee is. Dit is baie, baie minder as wat 
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die koerante buite verhouding opgeblaas het. Selfs 
die berugte Dr. Fauci het erken dat maskers jou nie 
beskerm nie en dat die virus nie deur oppervlaktes 
oorgedra kan word nie, maar daar word hardnekkig 
volgehou met hierdie belaglike maatreëls. Hoekom?

En nou het ‘leidende wetenskaplikes’ hier én die 
Wêreld Gesondheidsorganisasie Suid-Afrika gead-
viseer dat ons die inentings moet toedien aan hoë 
risiko mense, m.a.w. die oues van dae — wat natuur-
lik swart moet wees. Daar is al oor en oor bewys dat 
die inentings bloedklonte veroorsaak en dat mense 
daaraan sterf. Wil hulle dalk willens en wetens ou-
mense uit die weg ruim? Dis baie belangrik dat veral 
ouer mense hulle nie laat ompraat om die inenting 
te neem nie.

Die NICD (National Institute for Communicable Dis-
eases) het gevind dat die Suid-Afrikaanse variant 
van COVID-19 geassosieer word met hospitaalster-
ftes. In Suid-Afrika is dit geen nuus nie, want met die 
swart personeel in die hospitale en hulle aggressie 
teen blankes, hoor mens nogal dikwels van blankes 
wat onder swart hande in hospitale sterf of vermink 
word. Om dan vir ons te sê dat die inentings aan hoë 
risiko persone gegee moet word, grens aan ’n op-

drag om moord te pleeg.

Steenhuisen het sy mond uit te spoel oor iets 
waarvan hy klaarblyklik maar bitter min weet. Hy 
praat ook van ’n tweede golf en nou ook sommer 
van ’n derde golf. Daar is geen bewyse daarvoor nie. 
COVID-19 het sy loop geneem en is besig om uit te 
stap by die agterdeur. Daar is wel mense wat gesterf 
het aan COVID, maar daar was baie meer wat gesterf 
het aan die gewone seisoenale griep (wat byna alles 
as COVID verklaar is), kanker, hartaanvalle, vigs, TB 
en baie ander.

Nou het die regering nuwe handreinigerreëls in 
Suid-Afrika ingebring, terwyl dit reeds bewys is dat 
daardie oefening niks werd is nie. Ongelukkig is hier-
die land se leiers, blank, bruin en swart, altyd maar 
te oorgretig om hul base in die buiteland gedienstig 
te wees. Hulle sal enigiets doen om die guns van an-
der lande te wen. Ons weet dit mos al jare lank.

Daar is mense wat daaraan doodgaan en elkeen 
moet maar net versigtig wees. Niemand hou van 
griep of verkoue nie, dus bly uit die pad van mense 
wat dit onder lede het. Dis ’n heeltemal natuurlike 
reaksie. In een of ander 24-uur periode was daar 
311 sterftes. Hoeveel was werklik COVID-19gevalle? 
Niemand sal kan sê nie, want lieg sal hulle lieg. Oor 
dieselfde periode was daar 1,462 nuwe gevalle, 
waarvan die meeste in Natal was. Ons is nou al 
langer as ’n jaar in hierdie kranksinnige inperking 
en wat nou aan die lig gekom het, is dat in Europa 
gevind is dat mense wat dit nog kry, diegene is wat 
pligsgetrou hulle inperkings nagekom het. As mens 
in ag neem dat hier naby 80 miljoen inwoners in SA 
is, dan is 1 462 eintlik ‘n onbeduidende hoeveelheid. 
Die oorgrote meerderheid is blakend gesond en nie 
op pad om dood te gaan van COVID-19 nie.

Ontspan en moenie al die leuens en vreesaanjaers 
glo wat in die koerante skryf nie. 
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ONS TESOURIE WURG DIE NIE-
BETALERS

Die verrotting in Eskom is besig om vinnig en deeglik 
te versprei. Dit het ingesypel in plaaslike munisipal-
iteite en hulle, soos die res van die swart bevolking, 
betaal nie en dring aan op gratis dienste. Die Tesou-
rie lyk vir ons het nou genoeg gehad en ons weet dat 
as jy die oortreder nie ’n pak slae gee nie, sal hy aan-
hou met sleg wees.

Daar is 60 munisipaliteite wat eenvoudig nie vir krag 
betaal nie en om ‘n katastrofe te verhoed, moet daar 
nou hard opgetree word. Tussen hierdie munisipal-
iteite skuld hul Eskom R9 biljoen. Nou word daar R 2 
biljoen in befondsing van hulle weerhou om hulle te 
dwing om te betaal wat hulle aan Eskom skuld.

Die blanke en swarte se benadering tot skuld (in alle 
opsigte), verbruik en gebruik van goedere, betaling 
vir dienste en goedere, verskil totaal en al. Dit is byna 
’n onmoontlike taak om vir swartes te laat verstaan 
dat as jy iets gebruik, jy daarvoor moet betaal. Dis ’n 
konsep wat hulle ongelukkig nie begryp nie.

My suster het ’n versameling feitlik nuwe klere ge-
had wat nie meer vir haar gepas het nie en sy wou 
dit toe verkoop. Sy het dit vir haar huishulp gegee 

en dié het dit aan mense in haar omgewing gaan 
‘verkoop’. Toe die dag kom dat daarvoor betaal moet 
word, het die huishulp allerhande draaie geloop en 
uiteindelik, baie teësinnig, met R35 vorendag gekom 
vir ‘n hoop klere wat meer as R500 gekos het. Dis 
hulle kultuur. As jy eers die goedere in jou besit het, 
betaal jy nie, want dis nie nodig nie.

Dis dieselfde probleem waarmee Eskom te doen het. 
Die krag is in die huise, wat is dan die probleem? 
As die skakelaar aan is, is die krag hulle s’n en daar 
word nie voor betaal nie, want krag is nie iets wat jy 
in ‘n pakkie toegedraai by die supermark moes voor 
betaal nie.

Hierdie befondsing, wat terloops nie bestaan het toe 
die blankes die munisipaliteite bestuur het nie, word 
nou teruggehou en ons kan daarvan seker wees dat 
dienste daaronder gaan lei. Die befondsing is bedoel 
om plaaslike regerings te help om basiese dienste te 
voorsien veral aan sy armste inwoners.

Teen hierdie tyd ken ons al die proses. Die geld kom 
in en dan vind dit dadelik die pad na die beamptes 
se sakke. Hierdie 60 munisipaliteite skuld Eskom ge-
samentlik R2 biljoen, maar hulle het reeds in 2014 
‘n verdere R3.5 miljard aan die waterrade geskuld. 
Tog is hulle wetlik veronderstel om binne 30 dae te 
betaal en kyk waar staan die jare nou al!

Sestig munisipaliteite word dus wanbestuur. Vyf van 
hulle het intussen teruggekrabbel en beloof om te 
betaal. Maar het nog niks daaromtrent gedoen nie. 
’n Verdere 18 is bereid om daaroor te praat en ons 
weet mos wat van hulle ‘gepratery’ kom – presies 
niks.

Peter Attard Montalto, opkomende markte eko-
noom by Nomura in London, sê dat SA se Tesourie 
hou nie geld terug om Eskom en ander te betaal nie, 
maar hou dit terug tot munisipaliteite ’n struktuur-
plan in plek het om hierdie krediteure te betaal. En 
dan gaan hy aan oor watse wonderlike plan dit is 
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en dat dit ’n les vir die breër publiek is dat hulle hul 
skuld op tyd moet betaal, en al sulke absolute twak. 
Die man het duidelik geen begrip van die swarte se 
mentaliteit nie.

Wat hy wel in die kol het, is dat dit baie maande kan 
duur voordat die munisipaliteite met ‘n werkbare 
plan vorendag sal kan kom. Ons weet ook dat hulle 
maar weereens die blankes gaan probeer melk, 
maar niemand daarbuite gee om nie, of hoe? Hy 
besef blykbaar nie dat swartes selde of ooit by hulle 
“plan” hou en dat geen verantwoordelikheidsin het 
nie.

Die buitewêreld is meer bekommerd oor die reaksie 
van die piepoel en dat hulle gaan saffa.”

Al hierdie gepratery het al jare gelede plaasgevind 
en soos ons kan sien, het niks verander nie.

DIE MASKER IS BESIG OM AF TE 
VAL
Die Sjinese biologiese laboratorium in Wuhan be-
hoort aan Glaxosmithkline wat (toevallig?) Pfizer 
besit! (Dis die een wat die inentings maak teen die 
virus wat (per ongeluk?) in die Wuhan Biologiese 
Laboratorium ontstaan het of losgelaat is wat (per 
ongeluk?) deur Dr. Fauci gefundeer is en wat (per 
ongeluk?) die inenting promoveer!

Glaxosmithkline word (toevallig?) bestuur deur die 
finansiële afdeling van Black Rock wat (toevallig?) 
ook die finansies van die Open Foundation Company 
(Soros Foundation) bestuur wat (toevallig?) ook die 
Franse AXA bestuur!

Soros besit (toevallig?) ook die Duitse maatskappy 
Winterhur wat op hulle beurt (toevallig?) die Sjinese 
Laboratorium in Wuhan gebou het en wat gekoop is 

deur die Duitse Allianz wat (toevallig?) Vanguard het 
as aandeelhouer, wat (toevallig?) ook ‘n aandeel-
houer is van Black Rock, wat (toevallig?) sentrale 
banke beheer en omtrent ’n  derde van die wêreld 
se beleggingskapitaal bestuur.

Black Rock is ook (toevallig?) ‘n hoofaandeelhouer 
van MICROSOFT van wie Bill Gates die eienaar is 
wat (toevallig?) ‘n aandeelhouer is van Pfizer (wat 
– onthou julle – ’n wonder inenting verkoop) en wat 
(toevallig?) weer die eerste borg van die Wêreldge-
sondheidsorganisasie (WGO) is!

Verstaan julle nou hoe dit gebeur het dat  ‘n dooie 
vlermuis in ’n nat mark in Sjina die hele planeet be-
smet het!

BIDEN EN DIE MOORDBYE 
PLAAG
Joe Biden het weer weggegly in dementia tydens ‘n 
ZOOM-vergadering met Demokratiese regsgeleer-
des. Dertig minute nadat die gesprek begin het en 
die liberale Alexandria Ocasio-Cortez inentings be-
pleit “veral vir klein kindertjies” wat uit Mexico in 
die VSA aankom, het Biden sy oë stadig toegemaak 
en ‘afgeskakel’. Toe hy sy oë weer oopmaak, was hy 
30 jaar terug in die geskiedenis en hin gesprek met 
pres. Ronald Regan; hy het hom hard aangespreek: 
“Die kinders wat oor die grens kom, is nie ons prob-
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leem nie – dit is die swerms ‘moordbye’ Ek het u al 
vier jaar gelede gevra om iets daaraan te doen. Dit 
sou die staat net ‘n miljoen dollar gekos het, net een 
miljoen dollar, maar u het geweier!”

Iemand in die administrasie wat vertroud is met wat 
destyds gebeur het, het aan die Washington Post 
gesê dat die Withuis Kommunikasie Direkteur, Kim 
Bedingfield, wat ook aan die ZOOM-vergadering 
deelgeneem het, het die internetverbinding onder-
breek nadat Biden nog twee minute gebruik het om 
die ‘onbekwame’ Ronald Regan uit te vreet oor die 
inval van die bye.

Al tien regsgeleerdes op die ZOOM-vergadering 
het in stille verbystering na hulle skerms gestaar en 
Biden verward aangegaap. Iemand op die vergader-
ing het later gesê: “Ek was verbaas dat Kim hom toe-
gelaat het om so lank te praat sonder om na ‘n paar 
sekondes af te skakel. Dit was Regan dit en Regan 
dat, die bye dit en die bye dat. Sy laaste woorde was 

dat hy Regan later telefonies sou kontak om te hoor 
of hy al iets daaraan gedoen het. Regan is in 2004 
oorlede.

Biden se herinnering aan die gesprek oor die bye is 
gedeeltelik waar, want moordbye is territoriaal en 
bekend vir die verdediging van hulle gebied deur 
oortreders in swerms aan te val; en dit het nogal ‘n 
gegons in die 1980’s afgegee toe daar ’n invan van 
die bye in die VSA was.

In 1982 het die entomoloog, Dr. Joseph Ghort, ‘n 
navorsingsverslag goedgekeur waarin daar gewaar-
sku is dat swerms Afrika heuningbye van Sentraal-
Amerika op pad was na Texas en Noord-Dakota om 
alles in hulle pad te vernietig — lewende hawe, tro-
eteldiere en mense. Hy het voorgestel dat die kolo-
nies uitgeroei word deur strikke langs die Meksiko-
Guatamala grens te stel.

Verskeie regsgeleerdes, kongreslid Joe Biden inges-
luit, het van Ghort se plan te hore gekom en dit na 
die VSA Departement van Landbou geneem wat die 
idee as onuitvoerbaar beskou het. Dus het Biden di-
rek na Regan gegaan en aan hom gesê:

“Terwyl jy bekommerd is oor die Kommunistiese 
paaiboelies, het ons ’n werklike bedreiging wat 
op pad is. Die bye sal hierdie land onbewoonbaar 
maak.” Dit was in Junie 1982. Maar Regan het kant 
gekies met die Departement van Landbou en die 
idee afgeskiet.

Dit lyk nou asof Biden in 2021 ‘n kommerwekkende 
tyd van verdorwenheid beleef en daar word ges-
pekuleer dat sy verstandelike agteruitgang meer as 
net ‘n mite is.

“Sommige mense mag dink dat die hele ding net be-
spotlik is, maar dit is die man wat in die Oval Office 
sit. Hy is bekommerd oor ’n fiktiewe bye-inval van 
40 jaar gelede, maar hy gee nie om vir die werklike 
swerm nie – onwettige immigrante, vrot van siektes 
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en gereed om die VSA se ekonomie te dreineer. Hy 
(Biden) word duidelik deur sinnebeeldige voorstell-
ings geteister,” het ons bron gesê.

Dit wil werklik voorkom asof Biden verstandelik ges-
trem is. Die hoofstroommedia en sy hanteerders 
doen daarom hulle bes om Biden weg te hou van 
’n opmerksame publiek. Maar dit is net ’n kwessie 
van tyd voor selfs die mees vurige ondersteuners 
sal besef dat die man wat hulle hul president noem, 
verstandelik gestrem is – of ten minste kan ‘n mens 
net hoop dat hulle die ooglopende sal herken en ook 
erken.

KAN TRUMP OP 4 JULIE 2021 
INGEHULDIG WORD AS PRESI-
DENT?
Daar is maar altyd die nimmereindigers wat bly glo 
in ’n saak. Trump het van die verhoog verdwyn, maar 
daar word steeds geglo dat dit nie die einde is nie. 
Daar is nou diegene wat vas glo dat Trump op 4 Julie 
’n feestelike terugkeer gaan maak na die Withuis 
(wat intussen leeg staan), Amerika se Independance 
Day. Hulle is glo besig om die laaste oorblyfsels van 
die Deep State korrupsie op te ruim in ‘n massiewe 
angeloperasie en die skuldiges sal na die GITMO-
kamp gestuur word om voor ’n  militêre tribunaal 
te verskyn. Dit is die inligting wat afkomstig is van ’n 
bron uit Mar-al-Lago (Trump se huidige tuiste). Dit 
alles hou verband met die onwettige verkiesing van 
2020 en Trump wil dit ongeldig verklaar.

Hy en sy raadgewers werk onvermoeid by sy Mar-
al-Lago beheersentrum om ‘n byna onoplosbare di-
lemma op te los deur die name van al die verkose of 
aangestelde amptenare wat hulle eed van trou aan 
Amerika en sy mense onteer het, op te spoor. Alhoe-

wel Trump bekend is met die primêre en sekondêre 
spelers, lê daar onder hulle ’n ingewikkelde web van 
tersiêre Deep State-operateurs wat nog genoem 
moet word in verseëlde aktes van beskuldiging. Eni-
geen van hulle kan potensieel sy planne om die mag 
weer oor te neem, omvergooi.

“Trump en sy span is agter meer mense aan as net 
Pelosi en Adam Schiff. Hy het hulle personeel ook ge-
merk en as hulle personeel self ondergeskiktes het, 
dan kan hulle ook aangekla word. Hierdie is glo ’n 
totale suiwering. Dit is die afskaffing van die liberale 
elite en die oopvlek van Hollywoodbedrywighede. 
Die bekende akteur en pedofiel, Tom Hanks, het 
reeds burgerskap in Australië bekom? Is dit omdat 
hy en ander akteurs weet wat kom?

Die bron van hierdie inligting is ook gevra hoe Trump 
beoog om die weermag op te roep om sy plan uit 
te voer Sy antwoord was soos volg: “Trump het die 
militêre steun. Moenie die hoofstroommedia (HSM) 
storie glo dat die weermag Biden steun nie. Trump 
in ’n patriot. Sou hy die bevel gee, sal die weermag 
dadelik reageer en hulle sal Joe Biden op die plek ar-
resteer. Dit sal wees soos Bevel 66 uit The Revenge 
of the Sith, maar dit sal hierdie keer die goeie mense 
wees wat die bevel gee.”
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SUID-AFRIKA IN PROFESIE
‘n Groot ramp doem op Suid-Afrika se horison op 
soos wat goddelose Kommunisme oorneem met die 
goedkeuring van die Weste.

Groot-Brittanje en haar ontsaglike gemenebes van 
lande het baie groot rykdom en nasionale seën oor 
die laaste twee eeue geniet, baie daarvan ten koste 
van die Boervolk/Afrikaner. Daar is egter nou vinnig 
opkomende vloeke as gevolg van ongehoorsaam-
heid en wat hierdie afstammelinge van Efraim en 
Manasse, nou teister. Hulle is besig om vinnig weg te 
sink in die poel van goddelose immoraliteit, gierig-
heid en korrupsie, gebore uit dieselfde rebellerende 
denke wat hulle voorvaders millennia gelede geo-
penbaar het.

Net soos Israel van ouds voorbestem was om deur 
sy vyande in ballingskap weggevoer te word omdat 
hy gerebelleer het teen sy Maker, so staar sy mod-
erne nageslag volgens die Bybel dieselfde lot in die 
nabye toekoms in die gesig en ons sien dit voor ons 
oë gebeur.

Herbert Armstrong het dekades gelede al geskryf dat 
die volke wat die rasnageslag van Abraham is, die 
poorte van hulle vyande in besit sal neem. ‘n Poort 
is ’n nou deurgang of in- of uitgang. As daar nasio-
naal daarvan gepraat word, is ’n poort iets soos die 
Panama- kanaal, die Suez-kanaal en die Straat van 
Gibraltar. Hierdie belofte word herhaal aan Abra-
ham se skoondogter in Genesis 24:60: “Wees jy die 
moeder van duisende van miljoene en laat jou saad 
die poorte in besit neem van hulle wat julle haat.”

In Deut. 28:52 en 48 sê God dat Israel se vyande al 
hulle poorte wat God aan Israel gegee het in besit sal 
neem en ook hulle hoë heinings en mure sal val. En 
dan sê God in vers 57 dat die ma haar kinders in die 

Ses van die agt gesamentlike stafhoof-lede steun 
Donald Trump. Dié wat steeds uithou teen hom, is 
die voorsitter genl. Mark Milley en Kommandant van

die Kuswag, Karl L. Schultz. Trump sal hulle ook die 
geleentheid gee om hulle getrouheid te heroorweeg. 
As hulle by Biden hou, sal hulle ook ‘n eenrigting-
kaartjie kry na Guantanamo-baai se strafkamp. Nie-
mand kry ’n vry pas nie, het die bron bygevoeg.

Trump sal moontlik krygswet afkondig wanneer die 
arrestasies begin omdat hy nie onskuldige, wetsge-
hoorsame patriotiese Amerikaners in die kruisvuur 
wil hê as die Deep State besluit om die skoonmaak-
proses teen te staan nie. Hy glo hy het genoeg mil-
itêre steun om die weerstand die hoof te bied en 
is daarvan seker dat die skoonmaakproses  van die 
Deep State sowat tien dae sal neem.

Die bron het gesê: “Hy sal nie krygswet afkondig 
om konstitusionele regte te oortree nie, maar om 
Amerikaners te beskerm in daardie gevaarlike dae. 
Trump is lief vir Amerika. Hy is lief vir sy volk en hy 
wil nie onskuldige omstanders laat seerkry nie. Die 
desperaatheid van die Deep State ken geen perke 
nie en as hulle besef dat hulle uitgehaal gaan word, 
mag hulle dalk onskuldiges met hulle saamneem.”

Na die skoonmaakproses sal Trump krygswet her-
roep en die VSA teruggee aan die mense nadat hy 
wettiglik ingesweer is in sy amp.

Die datum van 4 Maart het op die internet rondg-
eswerf, maar die bron sê dat Trump nooit daardie 
datum oorweeg het nie. Dit was van die begin af die 
4de Julie, die dag van onafhanklikheid vir Amerika.

Kan dit weer wensdenkery wees? As dit nie is nie, 
dan gaan ons baie binnekort die effek van oorlog 
voel. Sjina gaan nie stilsit nie, hy wil Amerika vir 
homself inpalm en aan die ander kant is Rusland is 
besig om die tier met ‘n stok te steek. ‘n Mens kan 
net magteloos terugsit en kyk wat gebeur.
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geheim sal eet gedurende die beleg wat die vyand 
oor Israel sal bring.

Daar sal ‘n tyd kom dat die vyande van Efraim en 
Menasse (Brittanje en die VSA) hulle onder beleg sal 
plaas en hulle afsny van die vloei van voorrade soos 
wat hulle die poorte sluit wat eens aan Israel be-
hoort het. God sê dat sommige in daardie tyd hulle 
na kannibalisme van hulle eie kinders sal wend in ’n 
poging om fisies te oorleef.

Dit is maar een van die gevolge van die verskriklike 
vloeke in die moderne tyd wat oor Israel gebring 
sal word omdat hulle rebelleer teen ’n genadige en 
goedgunstige God wat hulle letterlik met die beste 
seëninge op aarde duisende jare lank toegegooi het. 
Dit is ook die mense wat die meeste seën ontvang 
het in rykdom, wat magsbehep geraak het en bil-
joene mense tot slawerny wou verlaag.

Armstrong skryf dat daar ’n tyd was toe Suid-Afrika 
onder die beskerming van God se hand oorvloedige 
seën ontvang het, maar dat sy leiers onverdiend aan 
sy tradisionele vyande weggegee het. Suid-Afrika 
is aan blanke Westerlinge gegee om te bewaak en 
te bewerk (Gen. 2:15), want die bewoners wat hier 
was, was nie daartoe in staat nie.

Maar die verraderlike en geldgierige leiers in die 
volk, het die rug op Hom gekeer en net hul eie voor-
deel in gedagte gehad.

Die bekende skrywer, Don McAlvany, het hom soos 
volg hieroor uitgelaat: “Suid-Afrika het nie som-
mer net oor die afgrond van rewolusie, onstuimig-
heid, bloedvergieting en vernietiging gestort nie. 
Die land was eens een van die mooiste, vrede vol-
ste en voorspoedigste lande in die hele Afrika (en 
waarskynlik ook in die ganse wêreld) maar is oor die 
afgrond gestoot deur linkses, pro-Kommuniste en 
globaliste ... globaliste in die Nuwe Wêreldorde wat 
die kommunisering van Suid-Afrika sien as ‘n groot 
vastrapplek vir hulle eie sosialistiese droom van ‘n 

Eenwêreldregering en dit is voortgehelp deur die 
wêreldkommunis eers in Moskou en later in Sjina. 
Laasgenoemde sien die berowing van Suid-Afrika se 
ontsaglike rykdom as ’n noodsaaklike deel van hulle 
variasie van ’n wêreldregering onder Kommunisme.

“In my studie van die geskiedenis vanaf die antieke 
tyd tot die huidige, het ek nog nooit ‘n meer bose, 
goddelose, valse verraad van ’n volk deur hulle leiers 
gesien as die uitverkoop aan Kommunistiese slaw-
erny van Suid-Afrika se volke nie.”

’n Ander skrywer, David Hogberg, skryf op 4 Febru-
arie, 1985: “In die Verenigde State is daar ‘n emo-
sioneel gelaaide “morele kruisvaart” van stapel 
gestuur. Munisipale, staats en universiteitspensi-
oenfondsoperateurs is byvoorbeeld onder andere 
onder druk geplaas deur protesteerders om beleg-
gings te onttrek wat besigheid met Suid-Afrika doen. 
Die doel was om die korporasies te dwing om die 
land te verlaat.”

Adolf Hitler het eenmaal gesê: Die breë massa van ’n 
volk ... sal makliker vir ’n groot leuen tot prooi val as 
‘n wit leuentjie.”

Nog ’n skrywer, Peregrine Worsthorne, sny deur die 
liberale sosialistiese leuen tot die kern van die saak 
deur te sê hy vrees die moontlikheid van “iets uniek 
afgryslik” wat sal voortkom uit die verandering van 
regering in Suid-Afrika. En die verandering was let-
terlik  afgryslik! Die swartes se haat vir blankes wat 
deur die Britte aangevuur is, het iets weersinswek-
kend voortgebring in die vorm van grusame moorde 
op blankes.

Armstrong was reg. God het Suid-Afrika gegee aan 
die Boervolk wat die nageslag is van Abraham deur 
Juda. Hierdie volk is die Dogter van Sion wat van 
“anderkant die Riviere van Kus (die Kunene, Kongo, 
Zambesi),” ‘n offerande vir Hom sal bring. Dit is aan 
ons gegee as ‘n seën en omdat dit aan ons vyand 
weggegee is, het dit vir ons ’n vloek geword. Ons 
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leiers het gebuig voor die wêreldopinie en ook die 
strategiese maneuvers van die Kommuniste.

200 jaar lank het ’’n koel, heilsame windjie oorvloe-
dige seën oor hierdie kosbare land gesaai en nou is 
die stormwind besig om te maai.

Engeland en Amerika, asook die Jode, het hierdie 
land se skatte geplunder. Hulle het gesteel wat God 
vir die Boervolk gegee het omdat ons by sy Woord 
en by sy Naam skuiling gesoek en in Hom geglo het. 
Hierdie twee goddelose lande, Engeland en Ameri-
ka, moet hulle straf nog kry vir wat hulle gedoen het 
en dit is besig om al nader te kom.

In Levitikus 26:14-19 is daar ’n ernstige waarskuwing 
van God: “Maar as julle nie na My luister en al hier-
die gebooie nie doen nie; en as julle my insettinge 
verwerp, en as julle siel van my verordeninge ‘n af-
sku het, sodat julle nie al my gebooie doen nie en my 
verbond verbreek dan sal Ék dit ook aan julle doen: 
Ek sal verskrikking oor julle beskik: die tering en die 
koors wat die oë verteer en die lewe laat versmag; 
julle sal ook tevergeefs julle saad saai, want julle vy-
ande sal dit opeet. En Ek sal my aangesig teen julle 
rig, sodat julle voor jul vyande verslaan word; en ju-
lle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl 
niemand julle agtervolg nie. En as julle dan nog nie 
na My luister nie, sal Ek voortgaan om julle sew-
evoudig weens julle sondes te tugtig. En Ek sal julle 
trotse mag verbreek, en sal julle hemel maak soos 
yster en julle aarde soos koper.”

Ons is op die laaste van ‘n ernstige droogte wat sewe 
jaar lank in die Karoo geseëvier het.

Leef ons nou in ’n tyd soos in die dae van Noag, soos 
Lukas dit stel?

Dis interessant dat eers nadat Noag in die ark gegaan 
het, het dit begin reën. En eers nadat Lot Sodom ver-
laat het, het dit vuur en swael uit die hemel gereën 
en vyf stede is tot as verbrand, waarvan Sodom en 

Gomorra twee was. (Lukas 17:26-30)

Armstrong het ons gewaarsku: God het bepaal dat 
rasse nie onder mekaar sal trou en die bloed van die 
heilige nageslag sal besoedel nie. Maar vandag verk-
ies swart mans blanke vroue en blanke mans neem 
vir hulle swart vroue. Destyds het hulle ook nie met 
vroue getrou soos wat God bepaal het nie – maar 
met ‘almal van hulle eie keuse’.

“Die mense van voor die Vloed het probeer om 
te integreer! Hulle, soos ons vandag, het ook ’n 
rasseprobleem gehad en hulle het probeer om dit 
deur integrasie op te los. Hulle wou wegdoen met 
God se verskeidenheid – sy verskillende, onder-
skeibare rasse.”

En wat het gebeur? God het die wêreld met ‘n Vloed 
geslaan wat mens en dier laat verdrink het. Die-
selfde het gebeur in die tyd van Sodom en Gomorra, 
en een van hulle groot sondes was sodomie.

In The Sunday Telegraph van 12 Junie 1994 skryf 
Fred Bridgeland: “Om te slaap met wat voorheen die 
vyand was, is een van die sekerste tekens dat skei-
ding tussen volkere verkrummel het en dat rasse-
versoening verder gevorder het in Suid-Afrika as 
blote politieke party wisseling.

“Die vrot appels in die mandjie het ander begin aan-
steek tot al die mans wat heimlik die swart vroue be-
geer het, hulle ding gedoen het en nog baie kleintjie 
by die reeds te veel gekleurdes gevoeg het. Hulle is 
nié die mense wat hulle by God skaar of na sy Woord 
luister nie. Hulle is mense sonder ruggraat, skaamte, 
integriteit, eerlikheid, kortom hulle is die skuim van 
ons samelewing.”

In Deut. 7:3 staan daar: “Jy mag jou ook nie met 
hulle verswaer nie—jy mag jou dogter nie gee aan 
sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie; Deut 
7:4  want hy sal jou seun van My afvallig maak, so-
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dat hulle ander gode dien en die toorn van die HERE 
teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg.” Dit maak 
tog sin.

Nehemia het God se leringe kragtig geïmplementeer 
op die afvallige priesters en gesê dat hy in daardie 
dae gesien het dat Judeërs trou met vroue van as-
dod (gekleurdes) of Ammon en Moab. Hulle kinders 
het half gepraat soos in Asdod en kon nie die Judeërs 
se taal, Aramees, praat nie, maar het in die taal van 
hulle eie mense gepraat. Nehemia het met hulle ge-
worstel en hulle vervloek en party van hulle geslaan 
en hulle hare uitgetrek en hulle gedwing om by God 
te sweer en gesê: Julle sal nie julle dogters vir hulle 
seuns gee, ook nie hulle dogters vir julle seuns neem 
of vir julleself nie.

‘n Ander toestand wat geheers het in die tyd van 
Noag was buitengewone geweld. Christus het gesê 
dat dit aan die einde van die dae sal dit weer wees 
soos in die tyd van Noag.

Die hoofopskrif in die Wêreldbulletin kolom van die 
Daily Telegraph van 19 Oktober 1996 was “Suid-Afri-
ka lei die wêreld as moordnasie”. Iets om op trots te 
wees, nie waar nie?

Die artikel sê dan verder: “’n Gemiddeld van 52 
mense word elke dag in Suid-Afrika vermoor wat ‘n 
moordsyfer is wat groter is as 80 maal dié in Brittan-
je en dit maak Suid-Afrika die mees gewelddadigste 
land buite enige oorlogsgebied ... Iemand word elke 
30 minute verkrag, ‘n motor word elke 10 sekondes 
gesteel en gewapende roof vind elke 11 minute 
plaas.”

Die meerderheid Suid-Afrikaners (blankes) het die 
magtige God vergeet wat soveel seën op hulle uit-
gestort het. In die twee eeue wat die buiteland in 
oorvloed geleef het uit wat gesteel is van die Boer-
volk, het die volk aan wie die land behoort nooit 
enige voordeel daaruit getrek nie. Vandag is daar 

blanke ou mense wat aan die genade van wreedaar-
dige swartes uitgelewer word in ouetehuise en plak-
kerskampe. Dit moes nooit so gewees het nie. Hulle 
moes almal op hulle oudag nog in gerief kon leef, 
maar die buiteland het ons goud en rykdomme vir 
hulleself weggedra.

Die toekoms van ons land word in Deut. 28:15-17 
voorspel: “Maar as jy nie luister na die stem van die 
HERE jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en 
sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al 
hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek 
sal jy wees in die stad, en vervloek sal jy wees in die 
veld. Vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskot-
tel.”

Drieduisend jaar gelede het die Almagtige waarsku-
wings gegee, maar ook groot beloftes. Hy hou by sy 
Woord en nou, 3 000 jaar later, het die Westerling 
so ver van die pad afgedwaal dat God nou verplig 
is om sy woede oor ons te laat losbars. Die mens 
wou nie luister nie, het nie die voorwaardes vir seën 
nagekom nie en nou sit ons as Boervolk midde-in die 
vervloekinge wat Hy belowe het.

God het aan Abraham belowe dat as die volk ge-
hoorsaam bly, sal hulle groot seën ontvang. Hulle 
het nie en met die Vloed is die grootste gedeelte 
uit gewis. En later is vyf stede uitgewis en verbrand 
oor hulle sondes. Ons moenie dink dat God nie sy 
beloftes sal uitvoer nie. As Hy besluit het genoeg 
is genoeg, dan doen Hy iets gewelddadig en drast-
ies. Hy het gesê dat Hy die seën van oortredende 
volke sal wegneem, dit was net die begin, maar is 
ons reeds ver verby daardie punt. Ons is waar Noag 
en Lot hulleself bevind het – op die drumpel van ‘n 
ontsettende ramp.

En ons gaan maar voort om te eet en te drink, te 
trou en in die huwelik uit te gee soos in die dae van 
Noag (Mat. 25:38).
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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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