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VAN DIE
REDAKTEUR
Die laaste verandering wat by ‘n stembus plaasgevind het, was in 1994 toe die liberaliste die land
weggegee het aan barbare. Daarna het geen verkiesing enige verandering teweeg gebring nie en met
die tyd het ons al dieper en dieper in die moeras van
Afrikastandaarde weggesink.

‘n kranksinnige en ‘n regse vir president en aan die
anderkant rys Poetin se nekhare oor wat Amerika op
sy grens doen. Almal weet teen hierdie tyd dat ‘n
wêreldoorlog nie meer afgewend kan word nie.
Iemand het eendag in Engels dié opmerking gemaak:
“It’s all gone to s..t!” En dis werklik asof die hele
wêreld tot ‘n punt van waansin gedryf word terwyl
die liberaliste hande klap en juig oor “vooruitgang”.

Met Zuma aan die stuur het die land se ekonomie
vinnig versleg tot waar ons nou voor Desember nog
tot rommelstatus afgegradeer gaan word en blankes
nie meer werk gaan hê nie. Op die gemeenskapsfront het Homoseksualisme, Lesbianisme, verbastering, bedrog en elke ander boosheid vasskopplek
gekry.

Wat het dan verkeerd geloop?
Die Skepper van die witman, sy geloof en standaarde,
is uit die wêreldregerings verban en heidense gode
het sy plek ingeneem. Die blanke bevolkings van die
wêreld weet nie eens meer wie Hy is nie. Hy het gewaarsku wat gaan gebeur as sy gebooie nie gevolg
word nie en ons ondervind dit wêreldwyd op elke
gebied vandag. God is weg en Satan het sonder slag
of stoot ingestap en sy Huis  beset.

Oorkant die water is Moslems besig om blankes
groot skaal te terroriseer en uit te moor.
Eeue oue kerke word gesloop om plek te maak vir
moskees. In Amerika moet die bevolking kies tussen
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Dis nie preekpraatjies nie, dis die werklike stand van
sake. In ons eie land het die predikante die Bybel al
so verdraai en verfomfaai dat dit geen verskil maak
of jy die Moslem- of Hindoegeloof aanhang nie.
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Hulle moet opdok sodat Sipho gratis krag kan kry vir
al die jare wat dit van hom beroof is.
Die enigste goeie ding wat uit hierdie verkiesing
gekom het, is dat Pretoria al sy munisipalewerkers
glo gaan afdank. Hulle sal dan weer aansoek moet
doen vir werk, en daar is reeds gesê die helfte van
die poste sal nie weer gevul word nie. So word
werkloosheid geskep met die gepaardgaande bokspronge, optogte, chaos en brandstigting. Alles deel
van die oefenlope vir Operasie Uhuru!

AS DIE STEMBUS PRAAT
Almal is teleurgesteld. Die Zuma-stemmers weet
daar gaan niks van sy beloftes kom nie, die DA-stemmers weet hulle is steeds in die minderheid en sal
nie hond haaraf kan maak nie.   Die EFF het nie ‘n
wafferse magsvertoon gehad nie en die blankes is
dikbek en maak van vooraf planne. So lyk die resultaat van liberalisme.

Wanneer sal daar eendag ’n ‘Gideons-bende’ opstaan wat sal besef jy moet éérs water soos ’n hond
oplek voordat jy die voorreg gaan hê om te sien hoe
die vyand mekaar uitwis?
Die skrik het nog nie gekom oor hulle wat altyd moet
neerkniel om water te slurp nie. Hulle is nog in hul
skik daarmee om te verbaster, om die edele slaaf te
wees, om by die stembus fluks kruisies te trek. Al
wat nou nog saak maak, is om die beeld en gelykenis
van die wit God hier op aarde uit te wis en te hoor
hoe die wittes oor wie sy Naam uitgeroep is, Hom
vervloek. En om dit te vermag, stook hulle revolusie
op revolusie en gaan hulle nog oorlog voer totdat
die bloed van die perde se stange afloop.

Dit was nie ‘n nasionale verkiesing nie, net maar munisipale klipgooiery, maar dis met dieselfde erns gedoen. Het dit vrugte afgewerp? Wel, behalwe vir ‘n
klompie setels wat die ANC moes afstaan, het daar
nie veel gebeur nie, want hulle kan steeds maak en
breek soos hulle wil en hulle glo dat hulle die groot
verkiesing in 2019 ook gaan wen.
Voordat daardie dag aanbreek, gaan nog baie water
in die see loop. Desember 2016 gaan ons ekonomie
hoogs waarskynlik afgegradeer word na rommelstatus en die krisisse en chaos gaan wyer en wyer
sprei, want die ekonomie is besig om te krimp danksy korrupsie, wanbestuur en ’n totale gebrek aan
kundigheid. Daar sal dus geen buitelandse lenings
meer wees nie; gevolglik nog minder instandhouding en dienslewering; maar die ‘menere’ sal steeds
hulle hoë lewenstyl wil handhaaf, en daarvoor is die
blanke Merc praaljagter mos daar met ’n blinkvet
beursie in sy boudsak.

Voor ons oë het Europa, Amerika en die ganse Westerse wêreld in Afrika kolonies verander; ook hier by
ons, want did nou die tyd van die heiden waaroor
die profete gespreek het.
Lees jy deur die artikels in die Vaandeldraer van die
afgelope 20 jaar, is daar net één sentrale tema —
selfvernietiging. Dit is waarna die blankedom smag;
hy jaag dit na; gee alles weg wat hy het en hou net
langs die pad stil om ‘’n heildronk daarop in te stel
en sy ondergang te vier.

Maar die skimmelbroodeter sal ook sy kant moet
bring.

As sy God sê moenie verbaster nie, sing sy kerkkoor
“ons sal, o ja, ons sal, ere sy sy naam!” As sy God sê
die moffie is ’n gruwel, swel sy dominee se nekare

Ons sien dit reeds met kragrekeninge van R40 000
wat aan bejaarde pensioenarisse gelewer word.
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en skeur hy sy T-hemp; en as God sê die Jood is Satan se spruit, word Hy dadelik die leviete voorgelees:
“nee, hy’s Jou uitverkorene!”
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‘n   Oostenryker, Richard von Coudenhove-Kalergi,
het in 1922 die Pan-Europeanbeweging gestig met
die uitsluitlike doel om Europa met die gekleurde
rasse van die wêreld te integreer en te verbaster. In
sy boek ‘Praktischer Idealismus’ sê hy nie net hóé dit
gedoen moet word nie, maar gee ook ’n beskrywing
van hierdie ‘toekomstige Europeër’ as ’n ‘minderwaardige ras van gemengde bloed’.

Ons het in 1994 aan die stembus loop vra wie moet
die land kry; en omdat hy nie kan lees of skryf nie,
was sy opdrag “gegee dit vir hulle wat ook nie kan
lees of skryf nie.” En soos dit ’n goeie slaaf betaam,
het ons net so gedoen.

Omdat hyself ‘n halfbloed was, het hy die blankes gehaat en was dit by hom ’n obsessie dat Europeërs moet ondertrou met Asiate, Afrikane en
ander gekleurde rasse. Hierdie baster Eurasiër-negroïed sou geen verlede hê nie, geen deugde, geen
identiteit, geen bates en ook geen regte nie, want
dan kan hy maklik deur die heersende elite beheer
word.

Dit alles het in die Kaapkolonie begin. Die Kolonialer het in 1830 dié wat nie kon lees en skryf nie, die
klaskamer ingeboender en beveel: “Sit, eers maak
ons jou ons gelyke en dan ons heerser. En al bars die
klein botteltjie, al vergaan die aarde, ons gaan jou
ook nog leer om die perd van onkunde in te breek
en die leisels oor te vat...”
Die klein botteltjie het nie gebars nie, die aarde het
nie vergaan nie en vandag hou hulle die leisels van
vaal perd op wie se hakke die doderyk sit. En ons
blye boodskap op daardie pad is: “Julle is geseën om
voor die swaard, die hongersnood, die pes en die
wilde diere van die aarde te val...”

DIE HALFBLOED EUROPEËR

Graaf Herman van Rompuy

Maar daar sou nog baie water in die see moes loop
voordat Kalergi se deaal weer aandag sou geniet.
Die president van die Europese Unie, graaf Herman
Van Rompuy en George Soros het in 2010 saam met
ander eendersdenkendes in Brussels vergader om te
besluit hoe daar aan die Pan-European-integrasie-

Richard von Coudenhove-Kalergi,
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plan uitvoering gegee kon word. ’n Dokument met
omvattende integrasieplanne is daarna aan alle EUleiers gestuur. Die meerderheid was egter huiwerig,
totdat Noorweë en Switserland in 2012 besluit het
om hul grense vir die gekleurde rasse oop te gooi.
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Duitsland en selfs Noord-Ierland tou om ook dieselfde te doen. Dit sal ‘n finale nekslag vir die EU se
voortbestaan wees. Siener het die ondergang van
die EU voorspel toe hy gesê het in Europa is ’n garingboom en die boom verander in ’n bosblomme —
kosmos, erekrone of duiwelsbos — m.a.w. onkruid
wat uitgespit sal word.

As beloning vir sy uitstekende diplomasie en ‘goeie
werk’ ontvang Herman Van Rompuy in November
daardie jaar die Coudenhove Kalergi-prys wat elke
twee jaar toegeken word.

Behalwe die verbrokkeling van die Europese Unie,
het hy ook gesien dat die ‘blonde, blou-oog vrou’
(Angela Merkel) eers haar magsposisie in die EU
gaan verloor en dan skielik en baie onverwags in
skande en skade as leier bedank óf gedwing sal word
om te loop:

Van Rampuy het verskeie ander lande in die EU oorreed om Noorweë en Switserland se voorbeeld te
volg; veral die ‘minder gegoede’ lande soos Italië,
Spanje en Griekeland is onder druk geplaas.

12 Des. 1918 — “In Europa kom een strooi hoed uit
en toe kom daar een vrouw met blauw oge uit en sij
het die hoed op.”

Die Duitse kanselier, Angela Merkel, was aanvanklik
sterk gekant teen multikulturalisme en het in haar
nou reeds ‘berugte’ toespraak, openlik erken dit het
misluk. Maar nadat sy ook die Coudenhove Kalergiprys aanvaar het, het sy geen ander keuse gehad as
om van opinie te verander nie; en net verlede jaar
is meer as ’n miljoen immigrante in Duitsland verwelkom.

’n Strooihoed bestaan uit veselstringe wat stewig en
dig saamgeweef is. Dis ’n metafoor van die Europese
Unie wat uit verskillende volke bestaan en tot ’n eenheid saamgevoeg is. Angela Merkel het blou oë en
die feit dat sy die hoed ‘op het’, wys dat sy die leidende rol speel.

Die gevolg was tweeledig, eerstens word Europa dag
na dag deur hierdie bandelose insluipers geplunder,
en tweedens is ’n ‘regse opstand’ besig om dwarsoor Europa vlam te vat — iets wat nóg Soros nóg
Van Rampay voorsien het en wat nou byna daagliks
op bloedige konflikte uitloop.

5 Mei 1921 —  “In die ooste staan ’n huis en ’n vrou
hol uit die huis.” In Siener se gesigte is ’n huis altyd ’n
regering of parlement. Hier sien hy ’n vroueleier wat
uit ’n huis vlug. Die feit dat die vrou weghardloop,
wys duidelik dat sy nie uit vrye wil padgee nie.
Eers hierna sien oom Klasie die man met die swart
hoed (pluiskeil) wat na ons kant toe kyk  —  hy is ons
saak goedgesind... Hy is egter nie die enigste een
nie, want:

So lyk Siener se prentjie van ’n ‘geplunderde’ Europa
—
Die Britse pond kry ‘n dwarsklap na Brexit en neem
sy grootste duik in meer as 30 jaar. In die Bank van
Engeland lui die alarmklokke (Volgens Siener is dit
maar net die begin — die pond gaan nog waardeloos
raak).

in Europa is daar op die oomblik 14 nasionalistiesgesinde verregse partye met dieselfde sienswyse as
ons; maar anders as ons, is daar by hulle ‘n openlike
rassistiese vyandigheid teen die vreemde indringers.
(Siener het gesê ‘wit rassisme’ gaan nog dwarsoor
Europa en die res van die wêreld toeneem).

Noudat Engeland uit die Europese Unie is, staan
lande soos Frankryk, Holland, Griekeland, Skotland,
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MILJOENE VIR TOILETSITPLEKKE

Op 26 Junie 2013 berig die MailOnline oor die ontstellende “...invasion of immigrants into every corner
of England”. Oom Klasie het dit weer gesien as “Brittanje se oorgawe aan verhongerde invallers uit Afrika en die Midde-Ooste.” Nie lank hierna nie, sien hy
’n vrou wat met linte opgetooi is, en sê sy verteenwoordig die Engelse volk.   Na Cameron se skielike
bedanking word Theresa May op 11 Julie 2016 as die
nuwe Britse eerste minister aangewys. Juis in die tyd
wat Engeland deur duisende immigrante oorstroom
word. Theresa May kan dus hierdie ‘opgetooide’
vrou wees.
Oom Klasie sê: “Dan sien ek hoe die linte een vir een
begin afdraai totdat die vrou naderhand heeltemal
kaal is — en uiteindelik sien ek haar sterf.” (Engeland
se finale ondergang).

Lucky Montana het as uitvoerende hoof van Prasa ’n
aanbeveling aanvaar dat dié staatsentiteit R42 miljoen aan 70 toiletsitplekke vir sy nuwe lokomotiewe
bestee.

Hierdie gesig is in Siener se tyd gekoppel aan die verlies van Engeland se kolonies. Hyself het ook so gemeen. Maar toe Engeland se kolonies na beëindiging van die 2de Wêreldoorlog onafhanklikheid begin
kry het, was daar nog geen massa-instroming van
anderskleuriges na Europa nie, en ook geen Britse
vroueleier nie. Margaret Thatcher het eers 30 jaar
later premier geword.

Dit blyk uit dokumente vervat in die hofstukke wat
die Passasierspooragentskap van Suid-Afrika by die
hooggeregshof in Johannesburg ingedien het in sy
poging om sy kontrak vir nuwe lokomotiewe tersyde
gestel te kry.

Siener se vrou wat ‘opgetooi is met linte’ is ’n simbool van weelde en rykdom; en dat dit begin afdraai,
beteken dat Engeland eers al sy weelde en rykdomme
sal verloor nádat vreemdelinge oor sy grense begin
stroom het. Dan sien hy ’n burgeroorlog in Engeland,
asook hongersnood, wat direk tot sy ondergang sal
lei. Niks hiervan het plaasgevind na die verlies van sy
kolonies nie.

Popo Molefe, voorsitter van Prasa se raad, sê in ’n
beëdigde verklaring: “Dr. Daniel Mtimkulu (voormalige hoofspooringenieur van Prasa) het Montana
genader met ’n versoek dat ’n bykomende R335 miljoen aan Swifambo Rail betaal word.”
Volgens die hofstukke het Mtimkulu in ’n memorandum aan Montana geargumenteer die lokomotiewe
is “elementêr” en moet opgedateer word.

Dus wil dit voorkom of Theresa May dalk Engeland
se laaste eerste minister kan wees vóór die begin
van haar ‘sewe plae’.

Dit werk uit op R600 000 per toiletsitplek.
Mtimkulu is in Augustus 2015 afgedank nadat onthul
is dat hy oor sy kwalifikasies gelieg het.
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’n Dokument met ’n “oorsig van finansiële implikasies” in Prasa se beantwoordende verklaring sit
uiteen wat die addisionele koste sal behels.

Om te weet hoe hierdie ‘regruk’ gaan geskied, Google net ‘Zimbabwe’ en daar sal jy ’n volledige verslag
kry.

Dit sluit net meer as R42 miljoen in vir 70 toiletsitplekke wat klaarblyklik in die 20 Afro 4000- en 50
“AfroDual”-lokomotiewe aangebring moes word wat
Swifambo by die Spaanse vervaardiger Vossloh España sou bekom. Dit werk uit op R600 000 per toiletsitplek.

En by dit alles is daar nog die ongelooflike toestroming en plaaslike populasie ontploffing wat ons
feitlik week na week regoor die land vanweë my
reisende werkvereistes aanskou. Dag na dag brei
stede, dorpe en plattelandse lokasies uit en verrys
nuwes soos paddastoele in die veld. Terselfdertyd
neem verval en verrotting van ons eers pragtige dorpe en stede neem hand oor hand toe.

Onder die opskrif “Add Toilet Seat” wys die dokument
Montana het goedkeuring gegee vir R29,8 miljoen
vir toiletsitplekke in die 50 AfroDual-lokomotiewe
en R12,5 miljoen in die berugte Afro 4000-lokomotiewe.

Maar Zuma wil nog die beesstert swaai as Jesus kom
en om daarvan seker te maak, het hy vroegtydig vir
hom ’n militante arm in die plek van Umkhonto we
Sizwe daargestel, nl. die EFF, en die dag as dit nodig
is, hoef hy net sy vingers te klap om hulle te aktiveer.

Prasa het aanvanklik gesê die Afro 4000-lokomotiewe is spesifiek vir Suid-Afrika ontwerp.

’n ANC minister het ons reeds gewaarsku dat hulle
anders te werk sal gaan as wat Mugabe in Zimbabwe gedoen het. Hy het dit só gestel: “in Suid-Afrika
gaan ons dit met wetgewing doen!” Maar ons weet
by voorbaat dis net die eerste stap, wat gaan volg,
sal ’n bloudruk wees van die gebeure in Zimbabwe.

DIKTATOR ZUMA
Daar word in sekere kringe gesê Zuma gaan binnekort van die politieke toneel verdwyn deur ‘n skikkingspakket te aanvaar. Maar dis nie so eenvoudig
nie, want hoewel hy onder kwaai druk verkeer en
aanhoudend die wind van voor kry, is hy ’n uitgeslape jakkals wat nog oorloop van selfvertroue. En op
die oog af lyk dit of daar iets of iemand is wat sy
magsbasis in die agtergrond ondersteun.

Met die Onteieningswet, maar ook ander wetgewing en reglemente is die tafel klaar gedek om, hetsy
geleidelik of vinnig, grond (of ander bates) in blanke
besit te onteien of selfs te konfiskeer.
Twee dinge wat Zuma daartoe gaan dryf om radikaal
te wees, is: (1) Sy vervolging wat sal verseker dat
daar tussen hom en ons ’n tralieheining gaan wees;
en (2) sy hoë lewenskoste met sy halfdosyn bywywe.
Net soos Dingaan, sien hy homself reeds as die Koning van Kammaland.

Sommige meen dis nog steeds die Guptas, ander sê
die Chinese dra hom vandat Suid-Afrika deel van die
BRICKS-lande geword het.
Om die mag te behou, het Zuma geen ander keuse as
om meer radikaal te beweeg nie. Hy het reeds seine
in hierdie verband in die publieke domain gemaak
toe hy onlangs tydens ‘n ANC se verkiesingsveldtog
gesê het demokrasie werk nie en as hy diktatorskap
sou gehad het, sal hy die land binne ’n week regruk.

’n Dood eenvoudige skeidingspakket gaan nie die
saak bylê nie. Allermins sal hy die gesag wil oorgee
nie. Ons kan na alle waarskynlikheid dus binnekort
’n tegniese of bloedlose staatsgreep sien.
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paartjie se babatjie. Rossouw sien dit as ’n natuurlike uitvloeisel van die kerk wat diversiteit (die gruwel) omhels.

Die Nederlandse gay geleerde, Pim Pronk, erken
openlik dat “Waar homoseksuele omgang ook al genoem word in die Skrif, word dit veroordeel ... Die
verwerping daarvan is ‘n uitgemaakte saak...”

Dan is daar weer die lesbiese egpaar wat, ‘lief is
vir die Here’ en maar net opsoek was na ’n ‘veilige
ruimte’ waar hulle hul geloof kon uitleef. En hulle is
met ‘Hallelujas!’ en ‘Amens!’ in die NG Gemeente
Blouberg verwelkom, want hierdie NG gemeente
het hulle nie bloot as banksitters aanvaar nie, maar  
omarm en gekus; sodanig so, dat ene ‘ds. Elmarie
Dercksen’ selfs hulle verbintenis aan mekaar geseën
het met ’n spesiale seremonie in die kerk.

Maar die NG Kerk se groot indoenas wil dit nie hoor
nie! Hulle sê openlik God was ‘verkeerd’ om die gay
te verdoem, want hy is tog ook daarop geregtig on
‘lief te hê en sy ding te doen’.

Niels Niemandt

Dit wil voorkom of die NG Kerk en sy volgelinge sedert hulle messias Mandela se koms met hand en
tand elke verordening en elke voorskrif van hulle
God beveg. As Hy sê jy mag die grense tussen volke
nie afbreek nie, dan breek hulle hom af; as Hy sê jy
mag jou nie met die heiden verswaer nie, dan slaan
hulle met die vuis teen die kop en gil skuim om die
mond: “Wie gee Jou die reg om in die pad van ware
liefde te staan?!” Terselfdertyd sleep ene Bouwer
Bosch sy kitaar nader en sing biddend dat ons een
en almal deur ’n weerligstraal met ‘kleurblindheid’
geslaan moet word, want dan sal die gruwel van rassisme soos spookasem in die niet verdwyn!

Ds. Fourie Rossouw

Prof. Nelis Niemandt van UP en deeltydse leraar in
die NG gemeente Weltevreden waar Fourie Rossouw die voltydse leraar is, is saam met Rossouw
van die voorbokke wat hierdie ‘gruwel in God se
oog’’ aan die bors druk en vertroetel. En Rossouw is
nogal danig trots daarop dat hy en Niemandt ‘die
voorreg’ gehad het om by twee gay-huwelike betrokke te wees. Die gemeente was die afgelope tyd,
aldus Rossouw, selfs betrokke by die doop van ’n gay
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Sy liedjie ‘Kleurblind’ kry steeds groot aftrek op RSG.
Hy en RSG glo dat as daar nie meer iets soos kleur
in die skepping is nie, sal ons met ’n gesiglose, nuwe
wêreldburger-identiteit geseën word.

Jaargang 20 (Julie 2016)

word want volgens die George Claassen-wet, is dit
onwettig.
Sy goeie, mede-verlore vriend, Hans Pietersen, is so
opgejêk oor hierdie   ‘omwettige boosheid’ dat hy
inderhaas ’n hofaansoek gebring het by die hooggeregshof in Johannesburg om skole met ’n Christelike karakter en skole met Christelike gebruike te stop
om dusdanige identiteit te handhaaf of te openbaar.
“Dit is hoog tyd dat veral wit, Afrikaanssprekende
Suid-Afrikaners vir eens en altyd besef die Afrikanergod kan lankal nie meer soos in ons kinderjare teen
wil en dank in almal se keelgate afgewurg word nie!”

Maar wat die arme en beklaenswaardige Bosch en
RSG nie weet nie, is dat so ’n grys, karakterlose en
gesiglose samelewing uiteindelik sal lei tot ’n algehele gevoel van waardeloosheid, met ’n nasleep van
koue liefdeloosheid, omdat Adam dan gestroop sal
wees van sy heel kosbaarste uniekheid — om beelddraer van sy Maker te wees.
Wie die skeppingsgeskiedenis van Genesis 1 lees,
kan nie anders as om bewus te word van die kleurvolheid van God se skepping nie. Hy het nie ’n gryse,
eenvormige wêreld sonder enige verskeidenheid
geskep nie, maar in alles sy wet van ‘soort volgens
soort’ (m.a.w. diversiteit) ingebed.

Tot dusvêr was daar nog geen reaksie van die kant
van ons ‘goeie kerk-Christen’ nie, want hy soek nie
graag ‘moeilikheid’ nie is bekend as ’n ‘nederige’ en
‘beskeie’ mens wat net die ‘liefde’ najaag.
Maar ons het darem gelees van één reaksie, en dit
nogal afkomstig vanuit die Koningshuis: “Hy wat in
die hemel woon, lag; die Almagtige spot met hulle
… want Hy sien dat hulle dag kom…” (Ps. 2:4; Ps.
37:13).

En dis eers wanneer jy jou eie, Godgegewe uniekheid waardeer en vertroetel, dat jy ook respek en
waardering kan hê vir die uniekheid van ’n ander.
Die gekleurde rasse daarenteen, verag hulle uniekheid om nie wit te wees nie! En daarom wil hulle
die witheid van die blanke vernietig. Hy moet net
soos hulle, ’n minderwaardige voorkoms hê sodat sy
Skepper hom ook moet verwerp en hy nie meer tot
Hom kan nader nie...

ESKOM-HAAT
Eskom neem moedswillig slegs drie-maandeliks
krag- en waterlesings van blanke verbruikers.   Die
tussentydse heffings is dan besonder laag en wanneer die rekening met die werklike lesing kom, dan is
daar ‘n buitengewoon hoë bedrag betaalbaar. So het
’n pensioenaris-egpaar van Bapsfontein ’n rekening
van R28 000 ontvang waarby Eskom sommer ’n addisionele deposito van R 12 000 gehef net omdat die
krag afgesit was.

Want die God van die Bybel soek net ‘witheid’ (reinheid) en niks anders nie.
Dan sal hulle nie net ontslae wees van apartheid en
rassisme nie, maar ook van die geloof wat hulle van
die Gesalfde ontvang het.
Rapport van Sondag, 20 September 2009 berig dat
die ateïs, prof. George Claassen van die organisasie Skepties Suid-Afrika, van skool tot skool jaag om
godsdiens afgeskaf te kry en hy dreig om skole hof
toe te vat sou daar godsdiens in skooltyd beoefen

Die arme mense sit toe met ’n rekening van oor die
R40 000!
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Dis maar een van die vyand se metodes om blankes
te ruïneer en van hulle eiendomme te beroof!

nou, omdat jy in die staat se sorg is, sal Jan Taks jou
ook nie meer verpes nie!

Want as jy nie betaal nie, lê hulle beslag op jou eiendom en so word jy onterf sonder dat die swaart ‘’n
druppel bloed getrek het.

As ’n bykomende bonus kan jou kinders jou kom besoek net so dikwels as wat hulle dit nou doen. En
wié betaal vir dit alles? Natuurlik jou goeie vriend
die regering! Hy wat hoog en laag gesweer het hy
kan dit nie bekostig om jou in ‘n versorgingseenheid
op te neem nie.

VIR DIE OUMENSE

Moenie vergeet nie – die naam is Plan G!
Die Amerikaners het hierdie wonderlike plan uitgedink -- Plan G (G vir Geweer).

ILLUMINATI SE TIEN GEBOOIE?

Jy is ‘n ouer senior burger van die land en kan nie
langer vir jouself sorg nie, maar die regering sê daar
is nie meer geld nie en gevolglik ook geen ouetehuisgesondheidsorg vir jou beskikbaar nie. So, wat doen
jy? Jy sluit aan by die “Mediesesorg Plan G”.

Op een van die hoogste heuweltoppe in Elbert
County in Georgia, VSA, staan ‘n massiewe graniet
monument. Op die vier monoliete is daar in agt verskillende tale 10 wegwysers of gebooie uitgegraveer.
Die monument, word alternatiewelik na verwys as
die Georgia Guidestones of die Amerikaanse Stonehenge. Alhoewel dit relatief onbekend is aan die
meeste mense, is dit ‘n belangrike skakel met die
Okkultiese Hiërargie wat die wêreld waarin ons leef,
domineer.

Jy moet net 75 jaar of ouer wees, en jy het net een
maklike verpligting om na te kom. En sodra jy dit gedoen het, skop die Plan in werking en wag daar ’n
hele rits voordele op jou.
Die ‘verpligting’ is eintlik baie maklik en iets wat jy
seker ook lankal graag sou wou doen: met die vuurwapen en koeël moet jy een, ja, net een, nuttelose
politikus na ’n warmer plek toe laat verhuis.

Die oorsprong van daardie vreemde monument is
gehul is geheimsinnigheid omdat niemand die ware
identiteit ken van die man of mans wat die opdrag
vir die konstruksie gegee het nie. Al wat vir seker
bekend is, is dat in Junie 1979, het ’n welgeklede,
geartikuleerde vreemdeling die kantore van Elberton Granite Finishing Company besoek het en
aangekondig het dat hy ’n konstruksie opgerig wat ’n
boodskap aan die mensdom sal oordra. Hy het homself geïdentifiseer as R C Chrstian, maar dit het gou
duidelik geword dat dit nie sy regte naam was nie.

Onmiddellik daarna tree jou voordele in werking:
Jy word in ’n baie spesiale sekuriteitsoord opgeneem
waar jy vir die res van jou lewe elke dag drie gratis
maaltye ontvang; jy het ’n gerieflike kamer met sentrale verhitting en lugreëling, DSTV, ‘n biblioteek en
al die gesondheidsorg wat jy ooit sal nodig kry. Het jy
nuwe tande nodig? Geen probleem nie. Nuwe bril?
vra net. Ook ’n gehoortoestel, nuwe heup, knieë,
niere, longe en hart. Dis alles ingesluit.

Volgens hom het hy ’n groep manne verteenwoordig
wat rigting aan die mensdom wil bied, maar tot op
datum, sewe en dertig jaar later, weet niemand wie

Terselfdertyd is jy sommer ook ontslae van ‘n nuttelose kadawer wat jou uitgesuig en belieg het; en
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R C Christian werklik was nie, of die mense wat hy
verteenwoordig het nie.

9. Stel waarheid, skoonheid, liefde en die soeke na
harmonie met die ewige hoog op prys

Verskeie dinge is duidelik. Die boodskappe op die
Georgia Guidestones het te doen met vier hoof
areas. (1) Regering en die vestiging van ‘n wêreldregering, (2) Die bevolking en aanwasbeheer, (3)
Die omgewing en die mens se verhouding tot die
natuur en (4) Geestelikheid.

10. Moenie ’n pes wees nie. Laat ruimte vir die
natuur.

In die biblioteek op Elberton is daar ‘n boek wat
geskryf is deur R C Christian. Die monument waarvoor hy opdrag gegee het, is as erkenning van
Thomas Paine en die okkulte filosofie wat hy voorstaan. Inderwaarheid word die Georgia Guidestones tot vandag toe gebruik vir okkultiese seremonies en duistere vieringe. Dis tragies dat slegs
een godsdienstige leier in die gebied al die moed
gehad het om hom teen die American Stonehenge
uit te spreek en hy moes daarna sy kerk verskuif.
Die tien gebooie van die Georgia Guidestones:

Die American Stonehenge se verwysing in 1979 na
die instelling van wêreldhof is ’n aankondiging van
wat in die jaar 2000 begin is. Dit was die beweging
vir die skepping van ’n Internasionale Kriminele Hof
en ’n wêreldregering. Die klem op die natuur daardie tyd was ook die voorloper van die omgewingsbeweging van die 1990’s. Die verwysing na die ‘soeke
na harmonie met die oneindigheid’ reflekteer die
moderne poging om die Judeo-Christen geloof te
vervang met ’n nuwe spiritualiteit.

Beperking van die bevolking van die aarde tot 500
miljoen, sal tot gevolg hê die uitwissing van nege
tiendes van die wêreld se bevolking.

Die boodskap op hierdie granietblokke voorspel
ook die laaste dekade se dryfveer vir Volhoubare
Ontwikkeling. Elke keer wat jy die frase ‘volhoubare
ontwikkeling’ hoor, moet jy die term ‘sosialisme’ in
die plek daarvan gebruik om te kan verstaan wat
presies bedoel word.

1. Dit gaan oor die instelling van ‘n eenwêreldregering.
2. Gee wyse leiding in voortplanting — verbeter fiksheid en verskeidenheid.
3. Verenig die mensdom met ’n lewende, nuwe taal.

Die volle teks van die Earth Charter is saamgestel
onder die direksie van Michael Gorbachev en Maurice Strong. In daardie dokument sal jy vind dat die
klem val op dieselfde basiese punte: beheer oor reproduksie, wêreldregering, die belangrikheid van die
natuur en ’n nuwe spiritualiteit. Die ooreenkoms tussen die idee gegraveer op die Gerogia Guidestones
en dié wat gepropageer word in die Earth Charter
reflekteer die gemeenskaplike oorsprong van beide.

4. Beheer passie — geloof — tradisie — en alle ander dinge met matigheid.
5. Beskerm mense en volke met regverdige wette
en onpartydige howe.
6. Laat alle volke hulleself regeer en buitelandse
geskille in ’n wêreldhof oplos.

Yoko Ono, weduwee van John Lennon, het onder andere oor die American Stonehenge gesê: “Ek wil  hê
mense moet van die stene weet ... Ons is op pad na
’n wêreld waar ons onsself dalk in die lug kan blaas
en miskien sal die aarde daarna nie meer bestaan

7. Vermy kleinsielige wette en nuttelose amptenare.
8. Balanseer persoonlike regte met sosiale pligte.
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HILLARY-GIFAPPEL

nie ... hierdie is ‘n goeie tyd om onsself te hervestig,
wetende dat al die pragtige dinge is in hierdie land,
en die Georgia Stones simboliseer dit.”

Toe Bill Clinton president was, het hy toegelaat
dat Hillary gesag aanvaar oor ‘n poging vir gesondheidsorghervorming. Maar selfs na dreigemente
en intimidasie, kon sy nie die stem daarvoor kry in
‘n Demokraties beheerde VSA Kongres nie. Hierdie
fiasko het die Amerikaanse belastingbetalers ongeveer $13 miljoen gekos aan studies, promosies en
ander pogings.

Wat is die ware betekenis van hierdie Amerikaanse
Stonehenge? en hoekom is sy bedekte boodskap so
belangrik? Omdat daar ‘n geheime groep is wat die
volgende wil  hê:
1. Dramatiese vermindering van die wêreldbevolking.
2. Bevordering van omgewings (environmentalism)

Toe gee Clinton haar die gesag oor die keuse van ‘n
vroulike prokureur-generaal. Haar eerste twee keuses was Zoe Baird en Kimba Wood — maar weereens
kon sy geen steun kry nie en albei is gedwing om
hulle te onttrek.

3. Die vestiging van ‘n wêreldregering.
4. Bevordering van ‘n nuwe spiritualiteit.
Die groep wat die opdrag gegee het vir die Georgia
Guidestones is sekerlik een van baie soortgelyke
groepe wat saamwerk vir ’n Nuwe Wêreldorde,
’n nuwe wêreld ekonomiese sisteem en ’n nuwe
wêreld spiritualiteit. Agter hierdie groepe is daar
egter donker spiritualistiese magte. Sonder begrip
oor daardie donker magte is dit onmoontlik om die
ontvouing van wêreldgebeure te verstaan.

Hillary besluit toe op Janet Reno besluit — en manlief Bill het dit later beskryf as sy ergste flater.
Van ons ouer lesers sal nog onthou dat dit Reno was
wat die bevel gegee het om David Koresh en die
Branch Davidian godsdienstige sekte in Waco, Texas
aan te val en uit te wis. Die gevolg was die dood van
dosyne vroue en kinders.

Die gat wat in die steen gesien kan word, is in die
Middelste steen geboor sodat die Noorder Ster te
eniger tyd sigbaar daardeur sal wees. Dit was een
van verskeie vereistes wat deur R C Christian gestipuleer is vir die bou van die American Stonehenge.
Dit reflekteer ook sy beheptheid met die stand van
die sterre, die son en die maan. Okkultiste aanbid
dikwels die rigtingslyn en beweging van hemelliggame as deel van hulle godsdienstige seremonies.

Manlief Bill het Hillary ook toegelaat om aanbevelings te maak vir die hoof van die Menseregtekommissie. En Lani Gaunier was haar keuse. ’n Ondersoek het egter daartoe gelei dat Gaunier se radikale
sienswyses nie vir die kongres aanvaarbaar was nie
en haar naam moes van die lys van kandidate wyder
word.
Bill Clinton het nooit ’’n les uit sy foute geleer nie
en Hillary deurentyd vrye teuels gegee. Sy het haar
gewese wetsvennote Web Hubbel aangestel as die
hoof van die Departement van Justisie; Vince Forster
(haar minnaar) as Bill se persoonlike raadgewer en
William Kennedy as hoof van Tesourie.

Behalwe vir die instelling van ’n eenwêreldregering,
kan ’n mens saamstem met elkeen van die ander
besluite.

Dit het goed gegaan met haar keuses: Hubbel is
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esiale aanklaer aangestel is.

tronk toe gestuur, Forster het selfmoord gepleeg
(hoewel dit vandag algemeen bekend is dat Bill Clinton hom laat vermoor het). Kennedy is gedwing om
te bedank.

Nadat $80 miljoen belastingbetalergeld vermors
is, het Starr se ondersoek die Monica Lewinskyskandaal oopgevlek en bewys dat Bill Clinton gelieg
het. Hy was toe gedwing om sy seksuele verhoudings in die openbaar te erken.

En toe was daar “Travelgate”. Hillary wou onbeperkte reiskontrakte vir Clinton se vriend, Harry
Thimpson, hê — en die Withuis se Reiskantoor het
geweier. Sy het hulle aan die FBI rapporteer en almal
is afgedank. Dit het hulle reputasies geruïneer, hulle
hul werk gekos en ‘n dertig maande lange ondersoek veroorsaak. Net een werknemer, Billy Dale, is
daarvan aangekla dat hy met die Withuis en ander
persoonlike fondse ingemeng het. ‘n Jurie het hom
binne twee ure van enige misdaad vrygesppreek.

Die gevolg van Hillary se bose plan, was dat Bill Clinton sy lisensie om as prokureur te praktiseer, verloor
het omdat hy onder eed vir ‘n hooggeregshofjurie
gelieg het, asook weens ’n reeks aanklagte deur die
Huis van Verteenwoordigers.
Hillary het aanklagte vir meineed en dwarsboming van die gereg tydens die Starr-ondersoek vrygespring deur aanhoudend te herhaal: “Ek kan nie
onthou nie”, “ek kan my dit nie herinnering nie” en
“ek weet nie”. Sy het altesaam 57 keer onder eed
gelieeg.

Steeds nie oortuig van haar onbekwaamheid nie, is
sy toegelaat om ‘n huisvriend, Craig Livingstone, aan
te beveel vir die pos van Direkteur van die Withuissekuriteit. Toe Livingstone ondersoek word vir onbehoorlike toegang tot sowat 900 FBI lêers oor Clinton
se vyande en die wydverspreide gebruik van dwelms
deur die Withuis personeel, het Hillary en Bill skielik
ontken dat hulle Livingstone ooit geken het, asook
dat daar ooit dwelms in die Withuis gebruik is, terwyl dit toe al lankal deur die media gelek is.

Nadat sy en Bill die Withuis verlaat het, is Hillary gedwing om ’n geskatte $200 000 se  Withuismeubliment,
porselein en kunswerke wat sy gesteel het, terug te gee.
Wat ’n wonderlike kandidaat vir die pos van presidentskap! En die Amerikaanse publiek is gewillig om
daardie verantwoordelikheid in die hande van ’n
gewetenlose skurk te plaas.

Die gevolge van hierdie debakel was dat die FBI skielik sy Withuis na meer as dertig jaar en sewe presidente, sy skakelkantoor gesluit het.

Ook dra dit hulle goedkeuring weg dat Hillary ’n
magdom hoogsgeheime e-posse tydens haar dienstyd as die VSA se Staatsgeneraal, vernietifg het. Dit
sluit o.m. in die ‘betaal en speel’-skemas van die
Clinton Foundation.

Hierna het ‘’n string vroue na vore gekom met
beskuldiging van seksuele teistering en verkragtings
deur Bill Clinton. Hillary is in beheer geplaas van die
sogenaamde ‘bimbo eruption’ en skandaalverdediging. Sy het onder andere haar man aangeraai om
nie in die met die Paula Jones-hofgeding te skik nie.
Maar na die Starr-ondersoek het hy geen ander
keuse gehad nie.

Aan haar getroue ondersteuners kan ‘n mens net
vra: “Maak enigiets hoegenaamd nog saak?”
Om Hillary te kies as president van die VSA, is so
goed as Satan vergiffenis te skenk en hom die sleutels van die hemel te gee.

Hillary het geweier om die Whitewater dokumente
vry te stel, wat daartoe gelei het dat Ken Starr as sp-
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MOSKEES VERVANG KERKE

ganisasies van Frankryk (UOIF) die verdubbeling van
die aantal moskees in Frankryk geëis.

Sedert 2000 het Frankryk 33 Christenkerke afgebreek. In die plek daarvan het moskees verskyn soos
paddastoele na die reën. Dit is ’n natuurlike gevolg
van die feit dat daar minder en minder Christene in
Frankryk is. Hulle word deur Moslems vervang wat
op die oomblik ’n gemeenskap van tussen 5 en 7 miljoen is afhangende daarvan of ’n mens praat van die
amptelike of nie-amptelike data.

“Ons het 2 200 moskees en ons sal die getal moet
verdubbel in twee jaar,” het hy tydens die amptelike toesprake gesê. Om sy versoek te regverdig, het
Boubakeur opgemerk dat hierdie 2 200 moskees nie
genoeg is vir die grootste Moslemgemeenskap in
Europa nie.
Frankryk het sy kop in die oond gedruk en die gas
oopgedraai. Dis net ‘n kwessie van tyd, tensy die hele
Europa tot hulle sinne kom. Die Franse regering het
besluit om nog  sowat 2 800 Christenkerke te sloop.

Die Moslemgemeenskap sal ongetwyfeld groei en
daar is minstens twee redes daarvoor. Die eerste
is hulle ongelooflike geboortesyfer. Die vrugbaarheid van Moslemvroue is baie hoër as enige ander
groep. Die tweede rede is immigrasie. Baie van die
immigrante wat na Frankryk kom, glo in Allah. Die
regering het besluit as daar meer volgelinge van
Islam in Frankryk is, is dit ook net logies dat meer
moskees gebou moet word.

Dit is die gruwel van verwoesting (abomination of
desolation), die altaar van Satan op die hoogste
punt van die heiligdom van die Almagtige. Frankryk
betaal vir sy misdade teen God. Slegs deur lyding sal
die volke leer dat God se juk lig is en maklik om te
dra. Die juk van Satan sal hulle dit leer.
Die bloedigste burgeroorlog lê en wag vir Frankryk,
want slegs deur bloed sal daar redding kom.

JAPAN WEER GESKUD
Japan is vir die tweede agtereenvolgende dag deur
‘n aardskudding getref. Daar was nie onmiddellike
verslae van skade en beserings nie.
Die aardskudding het voorgekom naby die kus van
Noord-Japan, 167 km van Miyako Stad, volgens die
VSA se geologiese opname. Die Japanse Meteorologiese Agentskap sê daar was nie ‘n bedreiging van
‘n tsunami nie al was die aardskudding slegs 10 km
onder seevlak

In hierdie konteks is dit die moeite werd om die
woorde aan te haal van Dalil Boubakeur, die deken
van die Groot Moskee in Parys. Hy het by die vorige
jaar se konvensie van die Unie van Islamitiese Or-

Die skudding het net ’n dag gekom na die aardskudding van 5.3 wat noordoos Japan naby die kus van
die Ibaraki prefektuur, suid van Foekoesjima getref
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het.

“F..K WHITE PEOPLE!”

Die manke Foekoesjima Daiichi kernkragaanleg, wat
byna verwoes is deur ’n massiewe tsunami in 2011
nadat ’n wat hewige aardskudding Japan getref het.
toon geen verandering in bestralingsvlakke na die
skudding nie, lui die amptelike verslae, maar die
aanleg is tans buitewerking.

Hy skryf verder dat hy die regte ding wil doen en ‘n
bazooka en AK-47 kry om die demoonbesete (demon possed) mense dood te maak.
Kommentaar: Ja, dis doodnatuurlik dat die klong só
hieroor sal voel, want almal haat mos “goeie eienskappe” in ander wat by hulle ontbreek, en al wat
jy kan doen, is om hulle weg te wens. Maar klong
Luvuyo weet dit sal nie gebeur nie, en nou moet sy
bazooka en AK47 dit vir hom doen. Sela!

Japan lê feitlik op die plek waar vier reuse-aardplate
ontmoet, en hulle ervaar elke jaar relatief gewelddadige skuddings. Rigiede boureéls en die streng afdwing daarvan beteken dat selfs sterk skuddings min
of dikwels geen skade aan huise en geboue aanrig
nie.

WÊRELDRAMP DREIG

Inteenstelling met hierdie nuutste skudding in die
see, het die massiewe ondersese skudding in Maart
2011 ‘n ontsaglike stunami na Japan se noordoostelike kus gestuur. Meer as 18 000 mense is dood of
word steeds vermis, terwyl drie reaktors in ‘n toestand van versmelting is.

As die Duitse regering die dag sy volk oproep om
voedsel- en watervoorraad vir minstens 10 dae op te
gaar om voorbereid te wees vir ’n moontlike terroristiese aanval, is die tyd van speletjies verby, berig
Reuters Persburo. Ook in die hoofstroommedia het
die alarmklokke begin lui.

In April hierdie jaar het nog twee sterk aardskuddings
Japan se Kumamoto prefektuur geruk en is gevolg
deur meer as 1700 naskokke. Dit het 50 mense dood
gelaat en wydverspreide skade aangerig.

Maar dis nie net Duitsland wat sy bewoners waarsku nie; Rusland, Amerika, Tsjeggië, Finland en byna
elke Westerse land is gewaarsku om voor te berei
vir rampe. Oor die afgelope klompie jare is regeringsleiers en die elite besig om voedsel, water, ammunisie, ens. op te gaar. Sommige het reeds bunkers in
lande soos Nieu-Seeland gekoop.

WITTES DEMOONBESETE
’n Studenteraadslid aan de Unwersiteit van Pretoria
(UP) het ‘n inskrywmg op Facebook gesé hy wil wit
mense met ‘n bazooka of AK—A7 doodmaak.

Die spanning is besig om wêreldwyd toe te neem. In
die Suid-Chinese See grom Amerika vir Beijing oor
territoriale regte. Aan die ander kant het Beijing op
sy beurt so pas vir Tokyo gewaarsku om nie die ‘rooi
lyn’ oor te steek om die Amerikaanse vloot naby die
gebiedswaters van die herwonne Chinese eilande te
gaan steun nie.

Luvuyo Menzlwa, die SR—lid vir studente finansies,
het op Facebook vyf redes gegee waarom hy wit
mense haat:
“Wit bevoorregting; Wit dominansie; Wit arrogansie; Wit monopolie kapitaal en Wit superioriteit.”

Intussen is Turkye besig om sy uittarting van Navo
verder te voer deur Rusland toestemming te gee om
die lugmagbasis Incirlik te gebruik, sou hy dit nodig

Na hy dié redes gegee het, het hy geskryf:
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skuwing verwerp as geklike Siener-praatjies, want
die werklikheid wil hulle nie in die oë kyk nie!

’n Anonieme skrywer is daarvan oortuig dat die
Duitse regering se oproep om kos en water op te
gaar, niks met ’n terroristiese aanval te doen het nie.
“Dit gaan oor iets veel groter en veel erger,” sê hy,
maar hy wou nie verder daarop uitbrei nie, behalwe
om by te voeg dat die mensdom op die randjie van
totale uitwissing — iets wat in geeneen van die twee
vorige wêreldoorloë eers ’n moontlikheid was nie.
En dit lyk nie asof enige van die sogenaamde leiers
hulle daaroor kwel nie. Inteendeel, hulle is hard besig om hul arsenale van kernwapens gereed te kry
vir daardie uitwissing.

VAALDAM DROOG OP

Gedurende die afgelope somer het Rusland sy magte
aan die oosgrens van die Krim met 40 000 soldate,
gewapen met swaar artillerie en lugsteun, versterk.
So pas het Poetin sy mees gevorderde s-400 missiel,
met ‘’n reikafstand van 400 kilometer, ook daar ontplooi.

In Deneysville in die Vrystaat het die Departement
van Water- en Sanitasie Suid-Afrikaners gewaarsku
om water spaarsamig te gebruik, aangesien een van
die land se hoofwatervoorraadbronne, die Vaaldam,
op die oomblik slegs 34% vol is. Dit is die laagste wat
dit in jare was.

Die oorlogswolke pak elke dad digter saam en daar
word allerweë bespiegel dat die 3de Wêreldoorlog
op 8 Oktober gaan uitbreek.
Selfs Obama het op 31 Mei vanjaar die Amerikaanse
volk op ’n vergadering van Fema gewaarsku om gereed te maak vir ’n ramp en grootskaalse ontwrigting
aan-aan die kom is:

Booteienaars is verplig om hul bote uit die water te
haal omdat die watervlak so laag is. Die inwoners
sal binnekort ook baie meer vir water moet betaal.
Amptenare sê hulle het nog nie ’n waterkrisis verklaar nie omdat hulle hoop op ‘n goeie reënseisoen.
Maar volgens die Weerburo is die kanse baie skraal,
aangesien nog ‘n droë seisoen meer waarskynlik is.

“Dit is elke burger se plig om vir voor te berei vir
rampe; soos om ’n ontruimingsplan in plek te hê en
om ’n volledige rampvoorraad gereed te hê; want
as die plaaslike owerheid jou aansê om te ontruim,
moet dadelik kan doen.

AFSKEID EN TROOS

Die tragiese is dat in Suid-Afrika word sulke waar-

’n Tyd gelede het my oudste broer en sy vrou van
Pretoria vir ons kom kuier, en die dag toe ons daar by
die bushalte afskeid neem, het hy my hand geskud
en gesê: “As ons uitgespaar word, sien ons mekaar
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weer volgende jaar hierdie tyd….”

Jaargang 20 (Julie 2016)

Juis daarom vra dit ook dat ons dit wat die voorsate
aan ons nagelaat het (en ek praat nie nou van materiële wins en klatergoud nie) met trots sal koester
en bewaar, sal uitbou en veredel sodat ons kinders
bevoorreg sal wees om, net soos ons, die goeie druif
van ’n edele wingerd te geniet.

Ek ken dié uitdrukking al van kinderdae af. Want
afskeid laat altyd ’n gevoel van gemis agter — ’n
leemte en weemoed wat jou soms dae lank bybly.
Die skrywer WA de Klerk het dit so uitgedruk: “Afskeid is die klein dood.”

Geloof, taal, wette en kultuur is die bestanddele wat
die Boervrou saamvoeg om deeg vir die volksbrood
te maak, en sou een van die bestanddele afgewater of weggelaat word, verloor die brood sy unieke
volksgeur en -smaak.

Maar altyd is daar ook die hoopvolle troos: ons sal
mekaar weer sien.
My eerste kennismaking met ‘afskeid’ was as
13-jarige toe ek met die trein van Lichtenburg-stasie
af Johannesburg toe is. Pa en Ma het my vroegdag
op die stasie afgesien, en ek kan nou nog onthou
hoe Ma my vasgehou en ons saam gehuil het asof
ons mekaar nooit weer gaan sien nie. Toe het Pa hier
langs my kom staan en op sy rustige manier gesê:

Vir die Landbouer is dit weer die juk, strop en swingel waarmee hy sy trekdiere voor die volkswa inspan.
Gebeur dit dat ’n juk, strop of swingel breek, verloor
’n trekos sy krag en die wa sy momentum.
Tot en met Tsafendas se dolksteek in Dr. Verwoerd se
volkshart, het ons saam met hom vader en moeder
geëer, saam die goeie Gawes uit óns Vader se hand
ontvang en geniet.

“Ou seun met die eerste skoolvakansie kom jy mos
weer huis toe, jong.”
En skielik was die afskeid nie meer so finaal nie.

Maar sedert 27 April 1994 probeer ons tevergeefs
verstaan waarom so baie van ons vaders en moeders, ons jongelinge, ons dogters en seun se dae so
wreed verkort word in die land wat Hy aan ons gegee
het. Ons spandeer duisende om ons te beveilig. Ons
huise is in versterkte tronke verander om die nuwe
broers wat ons so lief het, buite te hou; ons motors
is met sirenes en ratkasslotte toegerus om te keer
dat hulle dit nie steel nie; vrees vir hulle oorskadu
ons. En oraloor word ons teen hulle gewaarsku: in
die koerante, op TV, in duisende e-posse en op kennisgewingborde lees en hoor ons daagliks:

Daardie aand by die koshuis maak ek toe my tas
oop en heel bo-op lê die Bybel wat Ma die vorige
dag met bruinpapier oorgetrek het. Op die eerste
bladsy het sy in drukskrif geskryf: EER JOU VADER
EN MOEDER DAT JOU DAE VERLENG MAG WORD.
(Eksodus 20:12).
Eers jare later sou ek besef dat daardie woorde van
Moses oneindig dieper strek as om maar net aan jou
biologiese ouers eer en respek te betoon. Dit vra
veel, veel meer, en dis ook glad nie skaam om byna
bowe-menslike offers van jou te eis nie, want ingesluit in hierdie eerbetoon, is die behoud van wie en
wat Hy jou gemaak en aan jou toevertrou het: die
vaderland waarin jy woon; agting en respek vir jou
herkoms, jou erflike identiteit, jou karakter en beginsels wat altyddeur geheilig moet word. En, ja, ook
om dit sónder skaamte aan die ganse wêreld, maar
veral aan jou vyande, as spieëlbeeld voor te hou.

“Moenie sommer by jou huis uit jou motor klim nie,
kyk eers rond of dit veilig is. Moenie langs die pad
stilhou nie. Vroue moenie alleen in die nag rondry
nie. Laai jou kind by die skool af, dis te gevaarlik vir
hom/haar om te loop. As hulle jou in die straat aanval
en beroof, moenie jou probeer teësit nie, laat hulle
maar jou besittings vat, jou lewe is meer werd. Hulle
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is altyd gewapen. Die banke gebruik pantservoertuie
en gewapende wagte om geld na en van banke te
vervoer. Selfs jou bankbestuurder waarsku jou met
’n nota by sy kitsbank om nooit hulp van hierdie broers te aanvaar nie, want hulle sal jou beroof, selfs
doodgemaak vir jou hand vol note en selfoon.

Jaargang 20 (Julie 2016)

Toe stuur Hy vir hulle sy Trooster. En skielik het hulle
geweet: die AFSKEID was nie finaal nie. Hy kom weer
terug — want weersiens is die blye verwagting op
die pad wat hulle met Hom geloop het.
Op daardie pad is geen afskeid ooit finaal nie, en dit
loop na groen weivelde, na waters waar rus is.

Soggens groet ons en ons kinders mekaar asof daar
nie ’n weersiens gaan wees nie.

My Pa het eendag gesê “Die huwelik is soos twee
perde wat voor ’n kapkar ingespan is. As hulle van
die wegspringplek af soos ’n span saamtrek, saam
teen die steil bulte uitbeur, saam teen die afdraandes
briek, en op die gelyk pad saam galop, sal hulle aan
die einde van die reis saam by die laaste watergat
uitspan…”

Ons gaan slaap met ’n vuurwapen onder die kussing,
en staan op met ’n dankgebed dat ons nog lewe.
Hulle is ons broers en ons het hulle lief, baie, baie
liewer as ons eie volksgenote. Maar ons gaan elke
môre tegemoet met die angsvolle, blinde hoop dat
hulle ons nog hierdie dag sal uitspaar, genadig sal
wees. En word ons tog deur hulle aangeval, pleit en
soebat ons dat ons lewe gespaar moet word.

Vir my volk wil ek ook graag sê: Ons het saam die
smal pad gekies en daarop vertrek, saam die bulte
uitgebeur, saam teen die afdraandes briek aangedraai en op die eensame, oop vlaktes saamgestap
en mekaar bemoedig en vertroos met die wete: ons
bestemming is ook die Laaste Watergat. En dáár,
voor die poorte van die Nuwe Jerusalem, sal ons
saam uitspan, saam sy Huis binnegaan, en saam met
Hom die Bruilofsmaal geniet.

Ons durf dit nie meer van God afpleit nie, want het
ons Hom nie al in 1994 ons parlement, ons skole en
selfs ons binnekamer belet nie?
Nadat die Messias sy dissipels verlaat het, was dit
HOOP wat hulle in daardie ure staande gehou het.
Drie jaar lank het hulle saam met Hom die stofpaaie van Galilea bewandel, was Hy die een na wie
hulle daagliks opgekyk het. In die storm kon hulle
Hom gaan roep en vra om te help; toe daar nie kos
vir 5 000 was nie, moes Hy voorsien; toe Petrus se
skoonma siek gelê het aan koors, was Hy die Geneesheer. Toe die Jode Hom by geleentheid probeer
vastrek het, het Hy hulle op hul plek gesit; en daar in
die tempel het Hy die sweep inlê om die geldskieters
en boosdoeners te verjaag.

Gebed van ’n gebroke volk

Maar na sy afskeid en Vertrek op die wolke, was die
12 skielik ook van mens en God verlate, heeltemal
alleen, verward, onseker en angsbevange.

Ons wil nie net aan hulle vertel toe U alléén ons Vader was nie;

Ons wil nie net aan ons kinders vertel ons was u oogappel nie;
Ons wil nie net aan hulle vertel van al u goeie gawes
nie;
Ons wil nie net aan hulle vertel van ‘n land wat óns
land was nie;

Ons wil net saam met hulle aan u voete gaan neerbuig en pleit:

En het hulle – uit vrees vir die Jode – agter geslote
deure gaan wegkruip.
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Laat ons tog weer soos van ouds u oogappel wees;
Laat ons weer soos ons vadere vir U ’n altaar bou;
Laat ons weer as volk U alleen ons pandhouer maak
—
Laat ons weer U Naam oor ons kinders uitroep.
Laat ons weer ons hand in u sterke hand lê;
Want ons wil weer die skape van u weide wees;
En ons wil wéér kan sê: U alléén is onse Vader…
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