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DRIE KONFLIKTE BEGIN VAN 3DE WÊRELDOORLOG
Siener het nie vir ons datums gegee nie maar net die tekens waarvolgens ons sal kan bepaal wanneer dinge moontlik in vervulling gebring sal word.
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VAN DIE
REDAKTEUR
Mense wat vandag nog twyfel aan Siener van Rensburg se profesieë, ly aan die volstruis-sindroom —
hulle steek hulle koppe in die sand om nie te hoor
of te sien nie.

een kant uitdaag en aan die anderkant wil hulle met
hom saamwerk om die grond by die blankes af te
vat.
Daar is juis sprake dat Zuma en Malema ‘’n geheime
ooreenkoms aangegaan het om saam te smelt sodat
Malema in die presidentstoel kan gaan sit en Zuma
vrywaar van vervolging.

Toe Donald Trump die presidentsverkiesing in Amerika gewen het, was dit ‘n groot skok vir die wêreld,
maar ons ou profeet het gesien dat dit gaan gebeur.
Hy was ook reg oor die verdwyning van die NP, ons
oorgawe aan ‘n swart regering en nog vele ander. ‘n
Mens kan dus aanneem dat sy voorspelling oor die
bloedige geweld wat gaan uitbreek, ook bewaarheid
gaan word.

Wat ook al gebeur, ons gaan beslis bloed sien loop!
Die onlangse xenofobiese aanvalle op buitelanders
sal nie gou weer gaan lê nie, want die uitlanders het
hulle vriende in hulle tuislande gevra om te kom help
om die swartes hier dood te maak — nog iets wat
Siener gesê het gaan gebeur. Ons blankes kyk in die
bek van die geweer, dan klap ‘n hand dit weg en die
volgende oomblik spring die swartes aan mekaar.

Die EFF blaas die vure van rewolusie aan, ongeag
die gevolge daarvan. Indien die pensioene nie einde
April uitbetaal word nie, gaan ons geweld sien op ‘n
skaal soos nog nooit tevore nie. Of dit gaan gebeur,
sal ons moet sien. Die EFF bly ook vir Zuma aan die

Oorlog in die Noorde is nog ‘n profesie en dit begin
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‘n al hoe groter werklikheid word. As ‘n mens kyk na
die wapentuig wat gereed gemaak word, voorspel
dit net een ding — vasberade totale uitwissing. Rusland gaan in een dag deur Turkye storm en dan die
pad na Europa vat, want Poetin is keelvol vir die arrogansie van die Amerikaners. Met Trump in die saal
is die gevaar oënskynlik vir die oomblik afgeweer,
maar kom gaan dit kom.
Baie van die moeilikheid wat nou oral kop uitsteek,
kon vermy gewees het as blankes die Bybelse voorskrif van ‘grense tussen nasies’ toegepas het. In ons
land sou die vrede bewaar kon gewees het, maar
omdat ons saam met die ander rasse ingedwing is,
gaan geweld hier op groot skaal uitbreek.

Ons is nou op pad na die einde van die stryd en hierdie laaste pylvak gaan ‘n ontsaglike impak op ons
land hê. Geweld, hongersnood en pes lê voor die
deur. Daarna sal ons stede nie meer bewoonbaar
wees nie. Alle ander nasies en rasse sal weg wees,
sommige sal op vlug slaan en ander sal dit nie oorleef nie en ons sal weer van nuuts af moet begin. Dit
sal lank neem voor ons weer ‘n voorspoedige land
sal hê, maar dis iets om na uit te sien.

Dieselfde geld vir Frankryk wat op die rand van ‘n
burgeroorlog staan, iets wat Siener voorspel het sou
gebeur.
Kulture hoort apart. Rasse hoort apart. Hierdie ‘ons
is almal dieselfde’ is reg in stryd met wat God se
Woord sê. As gevolg van sulke denke het die verwarring by die toring van Babel ontstaan. Mense verskil,
rasse verskil en kulture verskil.

DRIE KONFLIKTE BEGIN VAN
3DE WÊRELDOORLOG

Zuma het reeds een miljoen Chinese in ons land toegelaat (hulle betaal nie belasting nie) en hulle bring
ook hulle kultuur hierheen. Dieselfde geld vir die Indiërs, die Arabiere, ens. ISIS word hier in Langkloof
in die Suidkaap opgelei. Ons land word deur ander
modderrasse geplunder, misbruik, verniel en ons,
die mense aan wie die land eintlik behoort, is tot bywonerstatus verlaag.

Daar is reeds genoem dat Siener dit duidelik gestel
het dat hy, in ooreenstemming met Handelinge 1:7,
nie vir ons datums van gebeure gee nie, maar net
die tekens en dat ons dan daarvolgens sal kan bepaal wanneer dinge moontlik in vervulling sal gaan.
Soos o.m. die begin van die 3de Wêreldoorlog.

‘n Mens kry die gevoel dat jy deur die modderstortings verswelg word, dat die kolletjie waarop jy staan
al kleiner en kleiner word. ‘n Mens kan praat van die
padda in die drinkwater (wat natuurlik ook waar is),
maar die Engelse en swartes sorg dat ons al meer
uitgeskuif word. Moenie gaan lê nie. Gebruik hierdie
tyd om jou geestelik voor te berei en slyp jou swaard
— jy gaan albei nodig kry.

Daaroor het hy gesê: Vóór hierdie laaste groot oorlog sal geweldige konflikte in Afrika, Rusland en Europa woed.
Die pot op die vuur in die suidweste van Afrika
beteken dat bloedige etniese geweld daar weer in
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al sy felheid gaan opvlam. Maar in Rusland, sê hy, sal
die toestand veel erger wees, want dáár sien hy ’n
‘ontsaglike burgeroorlog’ (Oekraïne?) en terwyl dit
aan die gang is, sal die res van die wêreld net passief
staan en toekyk.

Jaargang 21 (Februarie 2017)

swartes in Afrika se omstandighede sal in daardie tyd
haglik wees). Dan kry die twee struweling — botsing
tussen swart en wit; Die swart seuntjie se ou sak gly
van hom an en hy is dan nakend. Hy slaan op die vlug
— hy word deur die Gees van Verskrikking oorval.

Daar is ook burgeroorloë wat in die suidweste van
Afrika (Suid-Soedan, die DRK en Mali) losgebars het.
‘n So te sê volskaalse burgeroorlog woed in die
Oekraïne. (Toe Siener hierdie gesig gehad het, was
die Oekraïne nog deel van die Sowjetunie; dit het
eers in Aug. 1991 onafhanklikheid verkry.)
Siener het aan mnr. HJ Dreyer van Senekal verduidelik dat wanneer hy ‘Europa’ in ’n gesig sien, sluit dit
nie net lande in soos Italië, Spanje, Engeland, Frankryk en Duitsland nie, maar ook die hele Noord-Afrika
én Japan.

Op 29 Sept. 1919 het oom Nicolaas weer ’n soortgelyke gesig en daarmee gee hy aan ons ’n presiese
aanduiding van wat die ‘bestemming’ van daardie ’n
naakte kaffertjie’ sal wees:

Dus wanneer hy in ’n gesig dinge in die ‘noorde van
Europa’ sien afspeel, dan gebeur dit in die Arabiese
lande. Anders noem hy die Europese land byname,
soos bv. Denemarke, Swede, Finland en die Britse
eilande.

Hy het voorspel dat daar so ’n groot depressie in Europa sal wees dat Engeland in die proses alles gaan
verloor. Selfs Amerika sal nie in staat wees om die
situasie te red nie. Duisende verhongerde swartes
uit Afrika en die Ooste stroom daarheen.

Ander tekens wat hy ook genoem het, is dat vóór
daardie oorlog sal Amerika en verskeie Europese
lande ernstige geldkrisisse beleef en dat Europa
groot rassekonflikte in die gesig sal staar. Maar dis
veral vir Engeland (die rooi bul) wat dit katastrofies
gaan wees. Dis as gevolg van die massa immigrante
wat in hierdie tyd op Europa en Engeland gaan toesak.

Volgens Siener was die blanke nog altyd in Europa aan bewind, en hulle het sterk steun van die
goedgesinde Amerikaners geniet. Maar hy ‘sien’
sake gaan drasties verander wanneer Afrika op Europa begin toesak en Amerika nie meer in staat sal
wees om te help nie.

Oom Niklaas sien in die ooste van Engeland kom
swart beeste aangehardloop uit die see.

Die meeste van sy gesigte oor Amerika het te doen
met oorloë (spanne witrugosse — Amerikaanse troepe). Hy het hulle dan ook op verskeie plekke in die
wêreld gewaar. In een van sy belangrikste ‘oorlogvisioene’ oor die VSA, sien hy ’n span witrugosse wat
‘n wa deur die Midde-Ooste en Verre Ooste trek.
(Irak, Sirië, Afganistan en die Arabiese lande).

(Dis presies ook wat gebeur het: die emigrante het
almal per boot op Engeland en Europa toegesak!
Siener het ook gesig oor ‘n touleiertjie self verklaar:
In Suid-Afrika is daar (ook) ’n wit seuntjie en ’n kaffertjie. Die kaffertjie het net ’n ou sak om sy lyf (die
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Hierdie gesig kon eers bewaarheid word nadat Barak
Obama in 2009 as die 44ste president van die VSA
ingesweer is (nieteenstaande die konstitusie wat
bepaal dat die president ’n Amerikaanse burger van
geboorte moet wees. Obama is in Kenia gebore).
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Die grootste probleem is die uitbetalings deur SASSA. Die hele ding het begin toe Cash Paymaster
Services (CPS) die kontrak in 1012 gekry het vir die
uitbetalings. In November 2013 is CPS voor die konstitusionele hof gesleep oor die onetiese wyse waarop hulle die kontrak gekry het. Die hof het toe beslis dat die tender ongeldig is en het beveel dat die
tenderproses oorgedoen moet word, maar sonder
onderbreking van uitbetalings. Die Konstitusionele
hof se besluit was dat CPS verantwoordelik is vir die
uitbetalings tot ‘n geldige tender toegeken word of
hulle kontrak op 31 Maart 2017 verval.

Eers na sy inhuldiging het die VSA se neo-kolonialisme in alle erns koers gekry met die Arabiese Lenteopstande —’n term wat gebruik word vir die revolusionêre golf van rebellie en burgerooloë wat op 18
Desember 2010 feitlik dwarsoor die Arabiese wêreld
losgebars het.
Hoe vêrreikend die gevolge hiervan sal wees, kan
ons aflei uit die laaste gedeelte van die visioen wat
voor die Siener afspeel: “Die aarde word swart aan
die westekant af”.

Tipies van die korrupte regime en sy vertraagdes is
daar niks gedoen nie, nie aan die nuwe tenders of
aan ‘n ander oplossing nie. SASSA het daarna gesê
dat hulle die uitbetalings sal waarneem vanaf 1 April
2017, maar daar is ook niks daar gedoen nie.

In al sy visioene is die kleur “swart” altyd ‘n simbool
van groot onheil, natuurramp óf ‘n verwoestende
oorlog!

Die Departement van Sosiale Ontwikkeling het die
EFF in 1016 herhaaldelik verseker dat SASSA gereed
is om oor te neem op 1 April 2017, mar niks is in
plek nie en die tyd stap aan. Nie die Departement
of SASSA het enige vorm van ‘n plan op die tafel nie.
Die EFF wil dus nou die hele saak weer voor die konstitusionele hof bring vir toestemming dat CPS die
uitbetalings vir nog ‘n jaar doen sodat ‘n oplossing
gevind kan word. Tot dusver kon hulle nog niks regkry nie.

GAAN DIE EFF EN ANC SAAMSMELT?
Die EFF is glo geskok oor die onbekwaamheid van
die Departement van Sosiale Ontwikkeling en die
South African Social Security Agency oor die pensioenfonds uitbetalings. Hierdie klong stel allerhande
eise. Hy wil hê Bathabile Dlamini, die minister van
Sosiale Ontwikkeling, moet bedank. Hy wil ook sy
7% nou by Zuma se 62% voeg sodat die grondwet
verander kan word. Hy wil ook hê dat die plase gevat
moet word. Dan wonder ‘n mens of hy dink dat hy in
beheer is dat hy soveel bevele kan gee.

Nou skree die EFF (en ‘n mens wonder of jy dalk mag
saamstem) dat die besluit om die proses deur SASSA aan die gang te sit, ‘n versigtig gemanipuleerde
besluit was deur die kliek wat die leierskap van die
ANC omring om staatsbronne te plunder. Die Guptas
probeer al lankal om beheer oor SASSA oor te neem,
asook oor SARS.
Intussen het daar nog ‘n monster sy kop uitgesteek
— Zuma wil die banke in die hande van die Chinese
hê, want die banke, soos dit nou is, maak dit vir die
Guptas baie moeilik om te doen wat hulle wil. Om
die banke in die Chinese se hande te kry, moet Zuma

(Dit kan dalk iets te doen hê met hulle geheime ooreenkoms).
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Gordhan afdank. En volgens die EFF sal dit net ‘n
skuif wees sodat die skatkis van die land geplunder
kan word.
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en Wit in die bevolking van SA, dit wil sê die fokus is
die rassesamestelling van SA.
“Die 9 Swart Volke binne die grense van Suid Afrika
is so verskillend wat betref Taal, Kultuur, en mentaliteit as die Spanjaarde, Engelse, Grieke, Franse,
Hollanders, Italianers en Duitsers in Europa.”

Die vorige keer toe Zuma Gordhan afgedank het,
het die rand ‘n harde hou gekry. Daardie tyd het die
buiteland gesê dat as hy dit weer doen, sal hulle sorg
dat die rand tot in die as val en dan sal ons meer as
R20 vir ’n dollar betaal. Die pryse van alle ingevoerde goedere sal hemelhoog styg. Nuwe motors sal
onbetaalbaar wees, asook brandstof, tekstielware,
TV, voedsel, ens. ens.

Brittanje het Lesotho, Swaziland, Zimbabwe en
Botswana omskep in onafhanklike, selfregerende
state en dit was alles goed en reg in die oë van die
wêreld. Toe Suid-Afrika egter met Transkei, Ciskei,,
Venda, Bophutathswana dieselfde gedoen het, was
dit ‘n “onding, onaanvaarbaar, sondig, onbillik en
onderdrukkend”. (En die Afrikaner doen lustig mee
aan die veroordeling.)

As die Grondwet verander word, sal dit geskoei
wees op die lees van die Chinese. Dit sal beteken dat
Zuma vir nog 10 jaar sal kan aanbly as president.
Die ekonomie sal in duie stort en tienduisende mense
sal oornag hulle werk verloor, terwyl besighede sal
sluit. Dis te betwyfel of Suid-Afrika enige genade van
die buiteland sal kan verwag. Op die oomblik is ons
die grap van die wêreld en staan ons grafsteen reeds
langs die graf.

Maar wat het in ander lande gebeur?
In die VSA is daar 400 000 van die geskatte 10 miljoen Rooihuide oor. In Australië is daar bitter min
van die Aborigines oor wat op gruwelike wyses uitgemoor deur die blanke Australianers. In Nieu-Zeeland is daar ’n handjievol oor van die Maori’s. En in
ons goddelose land sit daar op die oomblik sowat 80
miljoen swartes.

APARTHEID HET SWART
STAMME BEVOORDEEL

Ons het die meeste swart kinders op skool van al die
Afrikalande.
Sedert 1948 het die “Apartheidsregering” 11 nuwe
universiteite opgerig — wat die swartes nou met
oorgawe vernietig.

“Was apartheid gebou op haat, die wegneem van
ander inheemse volke se regte en die steel van hulle
besittings of was dit ‘n eerlike poging om agtergeblewe volke op te hef, te vul met trots op hul eie
identiteit en waardigheid, vryheid en selfstandige
voortbestaan?”
Dis ‘n vraag wat oud-minister
Jan Hoon vra en dan werp hy ‘n bietjie lig op sommige fasette.

As ‘n mens lees wat hierdie oud-minister skryf, dan
besef jy vir hoe lank ons blankes al onder die hiel van
die swart meelopers moes buig. Volgens ‘n wet wat
deur minister Piet Grobler in die 1920’s by die Parlement ingedien is, sou swartes hulle grond behou en
daar sou nog aangekoop en by hulle gebied gevoeg
word! Hierdie sogenaamde ministers en blanke
regering, soos ook Dr. Verwoerd, was van plan om
ons blankes se eie geld te gebruik en ons te forseer

“Met die “Apartheidsbedeling” was die fokus geplaas op die verskillende Inheemse volke van Suid
Afrika, dus was die fokus op etniese differensiasie.
Die huidige “demokrasie” laat die klem val op Swart
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om ons eie grond aan hulle te verkoop en so geleidelik die blanke terug te dwing na ‘n klein stukkie
grond vanwaar ons alle belasting sou moet genereer
om die massa swartes alles te gee wat hulle wil hê.
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“Swartes het wel in sekere gevalle grond afgestaan.
Ingevolge die konsolidasie proses met die oog op
die afronding van die grondgebiede van die 9 Swart
Volke is sekere swak geleë gebiede wat aan Swart
mense behoort, of deur hulle bewoon is, deur die
Staat onteien. As vergoeding aan hierdie Swartmense wat grond prys gegee het, het die Staat ter
vergoeding grond van Blanke boere aangekoop en
hierdie Swart gemeenskappe/stamme (op staatsonkoste) hervestig op hierdie vergoedende grond.”

Dit is reg in stryd met wat God sê. Hy het hierdie
land vir ons skoongemaak voordat die Voortrekker
die wildernis ingegaan het. In Transvaal het hulle
wit beendere gekry na die Difaqane. God het hulle
mekaar laat uitmoor sodat ons die gebied vir onsself kon neem. Toe kom die Nasionale Party en die
Engelse en hulle begin met die aftakeling van dit Wat
God aan die Boervolk gegee het.

In elke geval was die vergoeding veel meer as wat
Swartmense afgegee het.

Ons hoef nie te gaan bedel vir ‘n stukkie grond soos
wat sommige leiers voorstel nie. Hierdie is ons land
en God gaan dit aan ons teruggee nadat Hy ons vyande verpletter het. Selfs die liberaliste in eie geledere is ons vyand.

Ons, die kiesers, die volk aan wie God hierdie land
gegee het — die HELE land — het van niks geweet
nie. Groenwater en Skeifontein se Swartmense het
24 772 ha onbewerkte grond prysgegee en klaar bewerkte hoogsproduserende plase, in totaal 27 538
ha in Kuruman distrik ontvang.

Ons regering het altyd gestreef na billikheid ten
koste van sy eie mense. Hulle wou selfs meer vir
die swarte gee as waarop hy aangedring het. En alles moes gratis op ’n skinkbord aan hulle oorhandig
word en ons moes daarvoor betaal.

Dan is oud-min. Jan Hoon baie trots daarop dat: “In
elke geval waarna verwys kan word, het die Swartmense meer en beter grond ontvang as wat hulle
prys gegee het.”

Mnr. Hoon skryf: “Die 1913 Wet is deur ’n Afrikanerregering ingestel om die grondgebiede van Swartmense te BESKERM en uit te brei. (Nie ons eie gebiede nie! Neem in ag dat hierdie Afrikaner Regering
hierdie ‘positiewe stappe’ geneem het sleg 12 jaar
nadat 34 000 Swartes onder Britse wapen teen
die Boere geveg het, hul huise afgebrand, hul vee
doodgemaak en hul vroue en kinders na Konsentrasiekampe aangejaag en vermoor het.)

Ons volk is deur die politici, en die NP in die besonder, jaar vir jaar gestraf en die swart pote gelek.

“Die 1936 Wet is ingestel vir die verdere beskerming van Swart grondbesit in SA en die uitbreiding
daarvan met 7.25 miljoen hektaar. Op hierdie
grondgebiede het vier Swart Volke, na referendums
binne eie geledere, onafhanklike status verwerf en
6 Swart Volke het selfregering binne eie geografiese
gebiede verwerf.

Hoon skryf verder: “1987: 4.8 Miljoen Blankes dra
77% van die gesamentlike belasting, terwyl 56% van
die staatsuitgawes die 18.2 miljoen Swartes ten bate
val.” En hy skaam hom nie om dit te sê nie!
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En Soweto? Ons het in ‘n vorige uitgawe besonderhede gegee oor dié swart stad. In die tyd van die
blanke regering was dit ‘n goeie plek om te woon.
Een van die wêreld modernste hospitale het die NP
daar vir die swartes opgerig.
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In sy 1981-Verkiesingsmanifes verklaar die Nasionale Party: “Die ideale staatkundige bestel vir Suid Afrika is een waarin elke Volk oor homself kan regeer,
soos hy wil, verkieslik binne ‘n eie geografiese gebied” ... “Die alternatief daarvoor sal lei tot konflik,
botsing en bloedvergieting EN die oorheersing van
die blanke en ander minderheidsgroepe.” Dit is presies wat nou gebeur en hulle het gedink dat hulle dit
kan keer deur die swarte gelukkig te hou!

“Die Kanadese Arts Dr. Kenneth Walker sê oor Soweto dat hy geen minuut sou aarsel nie voordat hy
Soweto sou kies bo Detroit en ander swart gebiede
in Amerika nie.

Ons leiers was misleiers. Hulle het ons in die naam
van geregtigheid uitverkoop aan ons vyande. Mnr.
Hoon erken self dat hulle nie die belange van die
blanke in hierdie land op die hart gedra het nie. Die
NP was al sedert 1982 besig om ons geleidelik oor
te gee in die hande van die barbare. Hulle het wel
geluide gemaak om ons mense gerus te stel.

Vandag is Soweto ’n stinkende misdaad hool.
Swartes en bruines kry baie dinge gratis waarvoor
die blanke moet opdok en dit is waar die probleme
begin het. Selfs noudat hulle die land gevat het, wil
hulle steeds alles gratis hê, teel soos rotte, leef soos
varke, dink soos ape en glo dat alles aan hulle behoort. Die ergste van alles is dat daar mense is soos
Jan Hoon wat hulle roem op dit wat hulle in die
verlede gedoen het. Hoe pateties kan ‘n mens wees?

Mnr. Hoon verwys na die Nasionale Party Regering
van 1982 tot1994 as die “Apartheids Regering”.
Maar dit is ver van die waarheid en ’n waninterpretasie van die geskiedenis. Vanaf 1982 het die Nasionale Party stelselmatig die “apartheids” maatreëls
van die Wetboek verwyder. Na die inwerkingtreding
van EEN Parlement met 3 Kamers (vir Blankes, Bruines en Indiërs) het Swart konflik jaarliks eskaleer.
Dit het tot gevolg gehad dat die Regering, wat reeds
sy tradisionele beleid in die asblik gegooi het, van
ander ongeoorloofde en onaanvaarbare metodes
gebruik moes maak het om homself te handhaaf.
Hierdie “misdade” word vandag verkeerdelik om die
nek van “APARTHEID” gehang. (Polisiemanne wat in
opdrag “misdade” uitgevoer het, dien vandag nog
gevangenisstraf uit.) En dit wys hoe lojaal die NP
teenoor sy eie mense was! Hoon sê apartheid was ‘n
leuen. En nou bepleit hy ‘n volkstaat!

Die NP het die blanke laat swoeg en sweet om vir die
swartes te sorg. Mnr. Hoon verwys na die 1986/1987
begroting: “Blankes — R9 miljard; Kleurlinge —
R315 miljoen; Indiërs — R257 miljoen; Swartes —
R171miljoen.”
En dan het hy die vermetelheid om te sê: “Swart
Burgers van SA kan ingewikkelde hartklepoperasie
vir ‘’n klein bietjie meer as 1 Amerikaanse Dollar in
SA laat doen. Swart Amerikaners moet vir dieselfde
operasie 15 000 dollar betaal. ( Tussen 2 000 en 3
000 sulke operasies is jaarliks net in een hospitaal in
Pretoria gedoen.)” En dit was in 1984. En wat moes
ons blankes vir dieselfde operasies betaal? Dit het
die regering nie geskeel nie, want hulle het die belange van die swartes op die hart gedra, nie dié van
die hul volksgenote wat hulle in die regeringstoel ingestem het nie.

Hoekom? Hy wou dan nog nooit apart van die
swartes en anderskleuriges gewees het nie. Hoekom
wil hy dit nou bepleit?
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Mnr. Jaap Marais was die enigste eerbare leier wat
deur hulle plannetjies gesien en hierdie euwels uitgewys het. Maar sy volk het hom dit verkwalik en
met woede en veragting verwerp. Net soos hulle
destyds ook met genl. Hertzog gedoen het!

Jaargang 21 (Februarie 2017)

hy aanvaar dat dit ‘n natuurlike iets is, maar, helaas,
dit is nie.
“’n Kykie na die video’s van immigrante bied ’n beeld
wat ’n rasionele waarnemer ongemaklik en verward
laat. Hoekom is dit dat hierdie immigrante, in plaas
daarvan om dankbaarheid te voel en te toon, openbare eiendom vernietig? Waarom steel hulle van
hulle weldoeners en verguis hulle? Ergste van alles,
waarom baklei hulle onder mekaar — slaan en skop
mekaar — op presies dieselfde manier waarop hulle
klaarblyklik onder mekaar baklei in Sirië en NoordAfrika? ’n Rasionele waarnemer sal dink dat as hulle
eers in Europa is, sal hierdie mense die gewoontes
waarvan hulle oënskynlik probeer vlug, agter laat.
Maar dit gebeur nie.

INDIËR ERKEN UITBUITING VAN
DIE WESTE
Jayant Bhandari skryf oor homself en sy Indiese
herkoms.
“Die meeste Indiërs wat ek ken in die VSA verdien
top salarisse. Hulle betaal massiewe belasting, maar
byna almal van hulle stem vir dinge wat die VSA ’n
spieëlbeeld maak van Indië en hulle eie uitwissing.

“Dit is uit rasionaliteit wat moraliteit voortkom. Dit
is deur rasionaliteit dat ’n gemeenskap weet wat
werklik reg of verkeerd is, wat is ‘n deug en wat is
ondeug. Die irrasionele gemeenskap is immoreel en
nie daartoe in staan om deugde te respekteer nie.
Irrasionele mense sien nie die nodigheid vir dankbaarheid of om deugsaam te wees op ‘n denkende
manier nie. Rasionaliteit moet aangeleer word.
Maar die blanke Europeër, gevoed in ‘n kultuur van
basiese rede, dink dat rasionaliteit ‘n natuurlike
stand van die mens is.

“Daar is inderdaad tirannie in Sirië, Afganistan, die
noordelike dele van Afrika en baie ander plekke.
Hulle weet wat tirannie is. Hulle het honger gely.
Hulle is mishandel. Hulle het onder totalitêre sisteme geleef.
“Die rasionele denker kan maklik tot die gevolgtrekking kom dat sulke immigrante sal baklei vir hulle
vryhede, en ons s’n, as hulle eers in Europa of elders
in die Weste is. Maar hulle kom hierheen om te baklei met almal en enigeen, selfs onder mekaar.oon
erken self dat hulle nie die belange van die blanke in
hierdie land eerste gestel het nieG

“Ongelukkig het die beginsel van rede homself nie
baie gewild gemaak buite die grense van die Weste
nie. Hierdie volke, die Res — in Afrika, die MiddeOoste en die grootste deel van Asië — leef steeds
in bygeloof en stamverband. In ’n nie-rasionele sisteem reageer ’n persoon baie verskillend van hoe
die rasionele persoon sal reageer. “Die nie-rasionele
gedrag sien jy op jou TV skerm in buitelandse nuusverslae, en dit kom dus oor as vreemd, ongelooflik
en ongemaklik in baie opsigte.

“’n Man met foute projekteer sy foute op ander. ‘n
Man met deugde projekteer sy deugde op ander.
“Die Europeër dink dat enige rasionele immigrant
sal dankbaar wees vir nuwe geleenthede en sal ‘n
voorloper wees in ‘n poging om die vryhede wat die
Europeërs bied, te bewaar. So ‘n Europeër projekteer foutiewelik sy rasionele denke op ander, terwyl

“Die juweel van analitiese en skeptiese beredenering is hoofsaaklik en oorwegend ’n Westerse feno-
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meen. Ten spyte van byna 500 jaar van handeldryf
en interaksies met die Res, en oor die laaste dekade
met onmiddellike en wêreldwye toegang tot kennis
deur die Internet, sou mens verwag dat wysheid en
rasionaliteit redelik vinnig sou deursyfer na die Res.
Dit het nie.

Jaargang 21 (Februarie 2017)

“My indoktrinasie was Indies. ‘n Siriese of NoordAfrika indoktrinasie sal moontlik baie erger wees.”
Mense van verskillende agtergronde, etniese
herkoms en kultuur kan nie saam in vrede leef nie.
Europa is vandag die beste voorbeeld van hoe iets so
onbesonne die Westerling benadeel.

“Daar is mense wat hulle vaderlande verlaat het omdat hulle so desperaat moeg was vir irrasionele gemeenskappe. Hierdie mense waardeer die vryhede
wat hulle ondervind deur in die Weste te woon.
Hulle is dankbaar teenoor hulle gashere, want hulle
het, of het ten minste ’n idee van die konsep van
rede voordat hulle aangekom het. Maar hulle is die
klein minderheid. Meeste hedendaagse immigrante
bly irrasioneel, en kry nooit respek vir hulle gasheer
lande nie, baie immigrante verag hulle gasheer land.
Hulle kom nie vir vryhede nie maar vir die materiële
voorspoed wat hulle op TV gesien het. Hulle is nie
daartoe in staat om te verstaan wat die Weste gemaak het wat dit is nie. Hulle sal nie besef dat wanneer mense voortgaan met Siriese of Afrika maniere van interaksie dat hulle instellings in Europa sal
voortbring wat ’n spieëlbeeld is van dit waarvan
hulle weghardloop nie.

EKONOMIESE ARMAGEDDON
Ekonomiese ineenstorting is iets wat ’n mens amper
al op ’n daaglikse basis hoor. Duisende van ons blanke
Afrikaner het vroegtydig verhuis na Nieu-Seeland en
Australië, die sogenaamde lande van melk en heuning. En nou, na al die jare van voorspoed, lui die klok
hier waarskynlik vir die finale rondte.
Weliswaar doem ekonomiese ineenstorting dwarsoor die wêreld in gesprekke op, maar ‘n mens het
dit nie van Australië verwag nie. Hulle sit op die
oomblik met ‘n rekord huishoudelike skuld, rekord
buitelandse skuld en ‘n massiewe huisborrel wat
alles tesaam die volmaakte ekonomiese storm kan
ontketen wat miljoene gesinne finansieel kan uitroei
indien daar ‘n skok in die wêreldmarkte sou wees.

“Daar is vandag baie stedelike gebiede in Europa
waar dit vir iemand buite die etniese of godsdienstige ghetto’s verbode is om te besoek. Toe ek in
Engeland gewoon het, Moes ek eers deur ’n Moslemgebied en daarna deur ‘n Hindoegebied gaan.

Dit is die apokaliptiese waarskuwing van ‘n voormalige regeringsadviseur wat sê dat die regering van
Australië sal belastingaansporings soos negatiewe
versnelling en welsyn uitgawes moet sny om ‘n verwoestende depressie te verhoed.

“”Dit was in my vroeë tienerjare dat ek finaal besef
het dat die kulturele milieu waarin ek grootgeword
het, geheel en al korrup en irrasioneel was. Vyf en
dertig jaar later — ’n tyd wat ’n paar dekades in die
Weste insluit — voel ek steeds jaloers wanneer ek
Westerse kinders sien wat nie ly deur gewoontes en
patrone wat ek steeds nie kan afskud na ’n massiewe
hoeveelheid werk aan myself nie.

Korporatiewe spesialis, John Adams, wat die ekonomiese en beleidsadviseur was van Senator Arthyr
Sinodinos, asook bestuurskonsultant vir ‘n groot
rekenkundige firma, glo dat hy steurende tekens
gevind het dat die wêreldekonomie opgestel is vir
‘n groot val.
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Australië is veral kwesbaar as gevolg van betekenisvolle strukturele wanbalanse. Dit sluit in rekord
vlakke van huishoudelike skuld wat nog nie weer
gesien is na die aanloop tot die laaste groot depressie in die 1920’s nie.

Jaargang 21 (Februarie 2017)

Klink dit alles nie maar na die uitwerking van voodoo
nie? Dit is ’n godsdiens of praktyk wat nou al meer
onder swartes posvat — ’’n swart godsdienstige kultus wat afkomstig is van die Karibiese eilande en VSA
en elemente bevat van Rooms-Katolieke ritusse vermeng met tradisionele Afrika magiese praktyke. Dis
’n mengsel van toordery en besetenheid.

DIE GEES VAN VERSKRIKKING

Die adjunkhoof by die skool, Pinky Mkwamba, is ook
deur die ‘raaiselagtige siekte’ aangetas en in die hospitaal opgeneem vir behandeling.

‘n Swart leering is dood en 17 ander in die hospitaal
opgeneem nadat ‘n raaiselagtige siekte skielik ‘massahisterie en hallusinasies’ by ‘n skool in Mqanduli
in die Oos-Kaap veroorsaak het. Die drama het begin
toe ’n graad 8-leerder in die ry inmekaargesak het.
Sy kon nie asemhaal nie en is na ‘n nabygeleë kliniek
geneem, maar is dood voor sy daar aangekom het.
17 ander leerders is na die kliniek gehaas of deur
ambulanse na ’n hospitaal geneem.

KAIN EN SY NAGESLAG
DEUR BOERSEUN
Siener was ‘n Boereprofeet wat ook geestelike raad
met van die Boere-generaals gedeel het. Die Afrikaners se ‘Unie’ het ‘n kleintjie dood aan Siener gehad
juis omdat Siener se profesieë teen die grein van
hierdie onwettige ‘Unie’ gegaan het, en hy is vir 2 jaar
deur die Afrikaners se ‘Unie’ in die tronk gestop. Hy
was teen Uniewording net soos die Boere die Vrymesselaar-Afrikaners se politieke rigting teengestaan
het met die ‘Nee stem’ in 1992 se Referendum...
Siener het inderwaarheid die gebeure van vandag
gesien. Ook die diep kloof tussen die Boer en Afrikaners
... en sy profesieë het net betrekking op die Boervolk.
Ons kan nie nalaat om na die realiteit van geslagslyne te kyk nie.

Volgens die skoolhoof het hulle net skielik histeries
geraak en begin huil. “Tien van hulle moes na ’n hospitaal geneem word en op ’n drup geplaas word,”
het hy gesê.
Volgens die Oos-Kaapse departement van gesondheid het die leerders in rye gestaan vir klasse by
Bhekizizwe School in die Nothintwa-nedersetting
toe hulle ‘deur hallusinasies na aanleiding van ’n
skielike aanval van vrees oorval is’.
Sizwe Kupelo, woordvoerder van die departement,
het gesê die histerie onder die meisies is deur ‘n
‘raaiselagtige siekte’ wat vrees en angs veroorsaak
begin. Volgens hom kom sulke voorvalle van tyd tot
tyd in die provinsie voor, maar hierdie is die eerste
keer dat iemand daaraan doodgaan.

Esau was ook Blank. Kain was ook ’n Adamiet, Nimrod was ook een.
Daar was net een man op wie God Sy guns uitgespreek het en ook net op ‘’n tak van sy nageslag.
Nie op sy hele nageslag nie. Dit was Isak en NIE Ismael nie. Dit was Jakob en sy nageslag en NIE Esau
en sy nageslag nie!

Kupelo sê verder die simptome van die onbekende
‘siekte’ is dat die leerders ‘stemme gehoor en visioene gehad het’, maar hy kon nie sê wat die aard
daarvan was nie.
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Die wêreldgebeure en ook die verloop daarvan hier
by ons word weer en weer in die Bybel geprofeteer.

mens die Skepper so blatant verloën en dink dat jy
ongeskonde daarvan gaan afkom?)

Nie almal wat wit of Blank is, is deel van God se nageslag nie. Om dit uit die oog te verloor, skep die verwarring waarmee ons vandag so sit.

“Ons aanvaar almal nou dat daar net een Opperwese
is wat ons op verskillende maniere aanbid,” het dr.
Bartlett gister in sy huis in Parkview, Johannesburg,
aan ‘n uitgesoekte groepie joernaliste gesê. “Sommige van ons behoort aan een van die susterskerke,
ander is weer Moslems of Jode of Hindoes. Dit maak
geen verskil nie. Daarom het ons gevoel ons moet
ook die Koran oor die kwessie van poligamie raadpleeg om tot groter helderheid te kom.”

N.G. KERK OP DIE GLYBAAN
(Ons het dit al vantevore bespreek, maar u moet dit
weer hoor en wéér totdat die gruwel daarvan ingesink het en u Esra se voorbeeld volg: Esra 9:3-4
“En toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel
geskeur en van die hare van my hoof en my baard
uitgepluk en verslae neergesit. En by my het byeengekom almal wat gebeef het vir die woorde van
die God van Israel, oor die ontrou van die ballinge;
maar ek het verslae bly sit tot die aandoffer toe.”
Eers toe het hy opgestaan en sy stem verhef!)
Die NG Kerk stel poligamie in, ná versoek nogal van
gay-lidmate.

Gay troue - Vernon Tony and Desmond Tutu

‘n Studiekommissie van die NG Kerk onder voorsitterskap van dr. André Bartlett het aanbeveel dat poligamie deur die Kerk aanvaar word. “Ons verwag
dat poligame huweliksmaats vanaf vandag net soos
tradisionele sisgenderpare voor die kansel die huweliksformulier in ons kerk sal kan opsê,” sê Bartlett.
“Ek het self reeds ‘n eggemeenskap van drie mense
in die kerk getrou.”

‘n Probleem het onlangs by die gemeente Aasvoëlkop ontstaan toe ‘n gay paar, wat egter in die
landdroshof getroud is, by die kerk aangeklop het
om met ‘n derde persoon te trou. Die derde persoon
was van die transgeslag.
“Man, dit was nou vir jou ‘n kopkrapper,” sug Bartlett. “Van die begin af het ons gevoel ons kan nie
die drie mense wegwys nie, maar vir ons was dit
‘n probleem dat die aanvanklike gay paar nie in die
kerk getroud is nie. Hulle het egter ingestem dat indien ons bereid is om die derde persoon ook met die
aanvanklike twee te laat trou, sal hulle al drie aan
die huwelikseremonie in die kerk deelneem. Daarmee is ‘n groot struikelblok uit die weg geruim. Dit
was so ‘n magic moment toe ons mekaar op daardie

Nadat die algemene sinode van die NG Kerk verlede
jaar met 102 stemme teen 88 gay huwelike aanvaar
het, het vele ampsdraers gevoel dat die kerk nog nie
ver genoeg gegaan het in sy “verwerping van heteronormatiwiteit en bevestiging van geslagtelike
diversiteit nie”. Die studiekommissie het ook by Islam gaan kers opsteek wat poligamie betref. (Kan ‘n
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punt verstaan.” Hulle is ruggraatlose papbroeke wat
nie God se wette wil handhaaf nie uit slegtigheid.
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Dit blyk dat hierdie gedagte ontstaan het omdat ons
seer geagte Zuma ook oor meer as een vrou beskik,
en dit maak dit vir die NG Kerk makliker om poligamie te aanvaar. Immers staan daar in Romeine 13:
“Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat
oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe
van God nie, en dié wat daar is, is deur God ingestel,
sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling
van God weerstaan; en dié wat dit weerstaan, sal
hulle oordeel ontvang.” En Paulus het baie mense al
op ‘n dwaalspoor laat beland met sy uitsprake.

En dan raak die agbare Bartlett die volgende kwyt:
“Van die oomblik dat jy die beginsel van gay huwelike aanvaar, bevind jy jou in die volle heerlikheid
van Christus se liefde en is alle huweliksvorme wat
in die skepping bestaan, aanvaarbaar. Ons dink baie
sisgender- of heteroseksuele huweliksmaats gaan
ook hierby baat vind.”
En wat is ‘n sisgender? Dit is glo ‘n term wat deur
geslagsaktiviste gebruik word om heteroseksuele
mense mee te benoem wat nie meer die norm is nie.

Dr. Bartlett het self onlangs die eerste poligame huwelikseremonie in die NG Kerk waargeneem, geklee
in dr. Beyers Naudé se ou toga wat hy as geskenk
ontvang het. Hy kry trane in sy oë as hy aan “Oom
Bey”, dominee en stryder teen apartheid, dink en sê:
“Die feit dat ek (as gay-aktivis) vasgebyt het, het baie
met sy voorbeeld te doen. As dit gaan oor geregtigheid, is dit ononderhandelbaar, dan vat jy die punch.
Dít het ek by hom geleer.

Bartlett sê hieroor: “Die NG Kerk aanvaar ook nie
meer sisgender as norm nie. Die tyd van normatiwiteit is verby. Jy weet die aarde is rond, maar as
jy in die Karoo staan en jy sien hoe plat die Karoo
is, dan kan jy maklik dink die aarde ís miskien plat.
Vandat ek die Koran gelees het, weet ek die aarde is
waaragtig rond.”

“Ek het hom so 14, 15 jaar terug gevra wat hý dink
oor die gay kwessie. Toe sê hy hy moet eerlik wees,
hy verstaan dit nie, maar wat hy wel verstaan, is dat
daar onreg teen mense gepleeg word. En waar daar
onreg gepleeg word, moet dit reggestel word.”

Hy meen ook dat elke NG-lidmaat vertroud behoort
te wees met hoofstuk 4:3 van die Koran waarin
staan:
“En as u vrees dat u nie regskape sal wees in u behandeling van wesens nie, trou dan vroue wat u behaag, twee of drie, of vier, as u vrees dat u nie regverdig gaan handel nie, dan één of wat u regterhand
besit. Dit is vir u die beste weg, om onregverdigheid
te voorkom.”

Die kerk sal ook onreg pleeg as hy nie sy poligame
lidmate ter wille is nie. “Boonop is monogamie rassisties, veral op ons kontinent,” sê dr. Bartlett. “Dis
hoofsaaklik blankes wat hulle by monogamie hou
terwyl Afrikane meesal poligamie beoefen. Dis die
blanke wat sy vooroordele koloniaal op swart mense
afgeforseer het. Ek voel ons kan baie by die tradisionale kulture leer. Dis tyd om ‘n mens oop te stel
vir dié dinge, net soos die Kerk haar vir gay-wees
oopgestel het.”

Die NG Kerk se standpunt stem grotendeels met dié
van Islam ooreen, naamlik dat poligamie nie verplig
is nie, maar ‘n keuse is wat uitgeoefen word. Bartlett
sê hieroor: “‘n Mens kies hoeveel huweliksmaats jy
wil hê. Nes jy jou geslag kies. Al is jy ‘n man gebore,
kan jy steeds as vrou bestaan, vroueklere dra en ‘n
vrou of man as huweliksmaat hê. Vir die Here is alles
cool.” Hierdie man is ‘n veragtelike rot.

Toe dr. Bartlett die twee gay mans en ‘n transgeslagpersoon in die huwelik bevestig het, het hy skielik na
die transgeslagpersoon se geboortedatum gekyk: 1
April 1994. “Toe begin ek sommer huil,” beken hy.
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“Hier is iemand wat in Aprilmaand, Vryheidsmaand,
gebore is en vandag trou ek hom (of haar, want dit
het ‘n trourok gedra) met twee ander mans. Watter
wonderlike voorreg. Dit was amazing!”
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En ons vra weer: Wat is die NG-kerkers se aller antwoord hierop?!

DIE LOU CHRISTENE

Die NG Kerk se gewysigde huweliksformulier, waarin
die woorde “man en vrou” deurgaans geskrap is, sal
van vandag af landwyd in alle gemeentes ontplooi
word. “Ons sal seker al weer hate mail van die ou
verkramptes kry, maar ek delete dit net,” sê Bartlett.

Niemand hou daarvan om die etiket van ‘n lou Christen te dra nie, maar doen ‘n bietjie selfondersoek en
weet dan vir seker of jy een is of nie.

Die eerste twee paragrawe van die NG Kerk se nuwe
gay- en poligaamvriendelike huweliksformulier lui
soos volg:

‘n Prediker het navorsing gedoen oor die ‘sewe
dodelike sondes’. Een daarvan is Sloth of Luiheid en
hy sê dat hy nooit gedink het dat Luiheid juis so ‘n
groot sonde is nie. Jy’s byvoorbeeld te lui om jou
klere van die vloer af op te tel, of om agter jou skoon
te maak, of om die gras te sny. Dis nie juis ‘n dodelike
sonde nie.

Die huwelik is deur God ingestel toe Hy aan die begin gesê het: “Dit is nie goed dat die mens alleen is
nie; Ek sal vir hom persone maak wat hom kan help,
sy gelykes.” So het Hy hulle as mense geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om
so deur die Here verenig te wees is ‘n voorreg, ‘n
vreugde en ‘n verantwoordelikheid.

Hy het gaan lees oor wat die vroeëre kerkleiers beskou het as die grootste sondes en vir hierdie prediker was Luiheid uit sy plek. Dit het nie reg gelyk in die
lys van 7 dodelike sondes nie.

Die huwelik is ‘n hegte eenheid waarin daar ‘n plek
vir ‘n derde, ‘n vierde of meerdere persone is. Hierdie eenheid is die diep geheim van ‘n gelukkige lewe,
die grondslag van ‘n gesonde gesinslewe en die
hoeksteen vir ‘n stabiele samelewing. Eggemeenskappe wat in God hul eenheid, geluk en toekoms
vind, en wat hul lewe inrig onder heerskappy van sy
Woord en Gees, is vir mekaar, vir hul familie, die kerk
en die samelewing ‘n vreugde, krag en inspirasie. Dit
gee aan ‘n eggemeenskap die vrymoedigheid om vir
sy leiding op hulle huwelik te bid.

Hy het egter ontdek dat die Engelse woord ‘sloth’
vertaal is van die woord ‘acedia’. Sloth is nie die beste
vertaling vir daardie woord nie. ‘n Beter manier te sê
wat die vroeë kerkvaders in gedagte gehad het, sal
wees om dit te vertaal as “geestelike lusteloosheid”.
Die mens bereik ‘n punt waar hy of sy eenvoudig sê:
“Dit kan my nie regtig skeel nie”.
God het jou lief en Hy het sy Seun gestuur om aan
die kruis te sterf vir jou sondes ... en jy haal jou skouers op. Dit is acedia -- en dis ‘n epidemie onder
Christene.

“Ons het gevorder van die ‘egpaar’ na die ‘eggemeenskap’,” meen dr. André Bartlett. “Ons het hard
gewerk oor die jare. Dit maak my sommer baie emo
as ek dit sê.”

Die passie is weg. Daar is geen nastrewing nie. Miskien was daar ‘n tyd wat iemand Christus op daardie
manier gevolg het, maar iewers het hy of sy belangstelling verloor. Dit is wat gebeur het met die Christene in Efese.

Waansinnige liberaliste slaan die kitaar en die mense
moet dans. Die tragedie is dat hulle oor mekaar val
om te kan dans.
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ADVOKAAT PRETORIUS: NUWE
PUBLIKASIE

In Openbaring 2:4-5 sê Christus die volgende aan die
Kerk: “Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde
verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval
het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders
kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy
plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.”

Daar verskyn binnekort ‘n nuwe publikasie van adv.
P.J. Pretorius (die skrywer van o.a. Volksverraad en
Volkshoop), onder die titel Die Formule vir die Komende Wêreldbestel — strategiese evualasie

Hierdie liefde waarvan gepraat word, verwys na die
verlies aan entoesiasme of passie vir God self.
In Jeremia 2:2 sê God: “Ek onthou die geneentheid
van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter
my aangeloop het in die woestyn...” Die wittebrood
met God behoort nooit oor te wees nie.

KODENAAM -- RED SUID-AFRIKA -- INTELLIGENSIEWAARDERING

Dus, wat doen jy as jy jouself in ‘n plek van acedia
bevind, waar jy graag Christus passievol wil volg,
maar jou hart is nie daarin nie? Paulus sê aan die
Efesiërs om hulle te bekeer en die dinge te doen wat
hulle eers gedoen het.

In die boek skryf hy oor die ondergang van die Illuminati soos volg:
“Die Messias het Hom sedert Sy opstanding in al die
tabernakel-items soos die brood, die wyn en kandelaar (die eerste kamer van die tabernakel van Moses) gemanifesteer, behalwe in die verbondsark (die
tweede kamer of die tabernakel van Dawid).

Bely eers die sonde van geestelike lusteloosheid in
jou lewe en begin dan weer die dinge doen wat jy
gedoen het toe jy jou bekeer het tot God. Gaan op
jou knieë langs jou bed en praat met God oor jou
dag. Begin weer om die Bybel te lees en halleluja
liedjies te sing. Oordink die Woord van God. Selfs al
voel jy aanvanklik nie lus om daardie dinge te doen
nie, sal dit die vuur wat so dof geword het weer begin aanblaas.

“Na 5 500 jaar kom Hy in die liggaam van die ark, wat
nuwe inhoud aan die tweede kamer van die tabernakel van Moses (die tabernakel van Dawid) sal gee.
“Daarna sal Ek terugkom en die vervalle tabernakel
van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is,
sal Ek weer oprig en dit herstel. [Hand. 15:16.]

Dawid sê in Psalm 63:8 -- My siel is aan U verkleef.
Die Engelse vertaling lees: ‘My soul followeth hard
after Thee’.

“Illuminati word mou onder die bus gegooi.
“In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer
oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope
herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd; sodat
hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en
al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek
die HERE wat dit doen. [Amos 9:11-12.]

Wanneer jy in alle eerlikheid en opregtheid uit die
diepte van jou hart kan sê: Ek is gereed om huis toe
te gaan en by Christus te wees, dan het jy die hart
van ‘n volgeling.

“Vervang die woord ‘hut’ met ‘tabernakel’ soos in
die King James-weergawe en Amos se woorde kry
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skielik ’n heel nuwe betekenis: “After this I will return, and will build again the tabernacle of David,
which is fallen down; and I will build again the ruins thereof, and I will set it up.” [Hand. 15:16.] “In
that day will I raise up the tabernacle of David that is
fallen, and close up the breaches thereof; and I will
raise up his ruins, and I will build it as in the days of
old...” [Amos 9:11-12.]

Jaargang 21 (Februarie 2017)

dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. [Opn.
17:8.]
En hulle het as koning oor hulle die engel van die
afgrond (bodemlose put oftewel hol aarde), sy naam
in Hebreeus is Abáddon, en in Grieks het hy die
naam van Apóllion. [Open. 9:11.]

GENESIS 6

“In eenvoudige taal gestel: in hierdie tye wanneer
die vervalle tabernakel of hut van Dawid weer herbou word, sal die Joodse Illuminati vernietig word.
Die rede hiervoor berus op die beginsel dat Lucifer
in hierdie tye gaan manifesteer as die ‘engel van die
lig’ om mense te laat glo dat hy die Messias is. Hy
gaan sy Joodse aanhang onder die bus gooi. Ons navorsing het ons geleer dat die huis van Hesse juis om
hierdie rede die huis van Rothschild geskep het om
in hierdie tydsfase te vernietig.

Toe Adam en Eva uit die Paradys verdryf is, het die
mensdom op die aarde vermeerder. Hulle het mooi
dogters gekry. Sommige van die engele in die hemel
het hierdie dogters se skoonheid raakgesien. Hulle
het weggebreek van die hemel en met hierdie dogters kom trou. Die dogters het vir hulle kinders gebaar. Hierdie kinders was reuse. In daardie tyd was
daar ‘n duiwelse Ryk van byna ’n duisend jaar op
Aarde gevestig. Hierdie gevalle engele het nie net
met die mensdom verbaster nie, maar ook met die
diereryk, die visse, die plante en die voëls. Dit het gelei tot die werklikheid van reuse, feetjies, kabouters,
die Pegasus (die vlieënde perd), die sentours (halfmens-halfperd), die Remfan (halfmens-halfkalf),
die pratende vlieënde drake en die bewegende
boomwesens. Hierdie werklikheid is in die vorm van
kinderstories aan ons deur oorvertelling oorgedra.
Die geestesstryd tussen die Lig en die duisternis was
vir Adam en sy nageslag van Set tot Noag ’n realiteit.
Baie beskou dit as fabels, wat ons in die Griekse mitologie kry.

“’n Hoerkind is by ’n Joodse skoonmaker, mevrou
Bauer, verwek om later die mees gehate huis van
Rothschild daar te stel (Mayer Amschel Bauer het
Esau vereer met die verandering van sy familienaam
na Rothschild (rooi skild/vlag). Esau beteken dan
ook ‘rooi’) en verteenwoordig ook dan die Joodse Illuminati.
“In Vrymesselaartaal vorm hierdie huis die basis van
die swartblokkie (‘Sons of darkness’) wat teenoor
die witblokke (‘Sons of the Light’ – die son) staan. Lucifer vertrap sy ‘duisternis’ aanhangers om homself
as die engel van die lig te projekteer. Maar die ware
Lig sal oorwin. Uitkoms uit die vernietiging moet
’n alomvattende witblokkie wees. Die swart-en-wit
blokkiesvloer word vervang met ’n wit vloer...”

DIE TERUGKEER VAN DIE GODE

Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit
die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die
bewoners van die aarde wie se name nie van die
grondlegging van die wêreld af in die boek van die
lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die

Satan (die rooi draak) wat saam met sy engele op die
aarde neergewerp, sal die sleutel van die afgrond
ontvang om die hel oop te sluit.
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Ek sien ’n ster wat uit die hemel op die aarde geval
het, en aan hom is die sleutel van die put van die
afgrond gegee. En hy het die put van die afgrond
oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put
soos rook van ’n groot oond, en die son en die lug
is deur die rook van die put verduister. [Opn. 9:1-2.]
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wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand
en jaar, om ’n derde van die mense dood te maak.
[Opn. 9:14-16.]

JAAR NUL

Ek bring ‘n onheil uit die Noorde en ’n groot verwoesting. [Jer. 4:6.]

Die Jaar Nul sal realiseer wanneer die Hel op aarde
losgelaat word. Uit ons navorsing lei ons af dat Opn
9:1-2 eers sal invulling kom wanneer die herstel
van Lucifer se voortyd toestande in plek is, soos (1)
die aarde wat moet omkeer, (2) die aarde wat antiklokgewys moet roteer, (3) Saturnus moet weer die
aarde se môrester en middelpunt wees, (4) Atlantis
wat Noordliggend moet wees. Hierdie toestande sal
’n “chemiese” huwelik tussen die hel en die aarde
bewerkstellig.

Hulle kom uit ’n ver land, van die einde van die
hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes. Huil julle,
want die dag van die HERE is naby; hy kom as ’n
verwoesting van die Almagtige. Daarom word al die
hande slap, en elke mensehart versmelt; en hulle is
verskrik, kry krampe en weë; hulle krimp inmekaar
soos een wat baar; die een kyk die ander verbaas
aan; hulle gesigte is vlammende gesigte. Kyk, die dag
van die HERE kom, verskriklik, met grimmigheid en
toorngloed, om die aarde ’n woesteny te maak en sy
sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die
hemel en sy Oríons sal hulle lig nie laat skyn nie; die
son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig
nie skyn nie. [Jes. 13:5-10.]

Jaar Nul impliseer dat ons tyd-ruimte dimensie het
met dié van die hel sal saamsmelt. Wanneer hierdie tyd-ruimte dimensies saamgesmelt het, sal ons
persepsie van tyd-ruimte ophou bestaan. Dit is die
rede waarom moderne Sataniste verwys na die konsep van “Jaar nul.” Die jaar 1966 is nie regtig “Anno
Satanas” toe die Kerk van Satan geskep is nie. Dit
is daardie toekomstige “laaste uur” wat nog moet
kom.

Toe het ek gekyk—en daar het ‘n stormwind uit die
noorde gekom, ‘n groot wolk met onophoudelike
vuur; en ‘n glans was rondom die wolk, en daaruit,
uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.
[Esg. 1:4.]

Hierdie “Jaar nul” mag op die Groot Seël van die Verenigde State van Amerika uitgebeeld wees. Alles
wat bestaan is vervat binne die sigbare mure van
die piramiede, en is die alsiende oog van die gevangenisbewaarder daarbo aan geplaas; omring deur ‘n
dorre landskap van niks. Die Latynse frase “Novus
Ordo Seclorum,” word gewoonlik vertaal as “Nuwe
Orde van die Eeue.” Dit is ‘n verwysing na Virgil se
Ecloga IV, waar dit sê.

Die Eeu van Aquarius sal ’n eeu van monster wees
as gevolg van die terugkeer van die gevalle engele.
Die profeet Jesaja (hoofstukke 13 en 14) praat van
die terugkeer van hierdie wesens, en dat hulle vasgebind is vir die vernietiging van die stad Babilon in
die finale eeu. Die terugkeer van die Gode sal “Jaar
Nul” inlei.

Nou kom die finale era van Sibyl se lied

En …. ek het ’n stem gehoor (wat) …. gesê (het):
Maak die vier engele los wat gebind is by die groot
rivier, die Eufraat. Toe is die vier engele losgemaak

Die groot orde van die eeue is opnuut
gebore.
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WONDERTEKENS VOOR DIE DAG
VAN DIE HERE

Die Maagd en die Regering van Saturnus
kom terug.
Nou is ‘n nuwe geslag van die hoë hemel
afgestuur.
Herstel van die Zep Tepi.

En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens
onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die
son sal verander in duisternis en die maan in bloed
voordat die groot en deurlugtige dag van die Here
kom. [Joël 2:30-31; Hnd 2:19-20.]

Die herstel van die Zep Tepi word sinoniem met die
terugkeer van goderyk van die voortyd toe Saturnus
die môrester was. Satan word geïdentifiseer met
Saturnus (ook bekend as die Oosterse Ster).

En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak
het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die
son het swart geword soos ‘n harige sak, en die
maan het geword soos bloed; en die sterre van die
hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat
deur ’n groot wind geskud word, sy navye laat afval;
en die hemel het weggewyk soos ’n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle
plekke versit; en die konings van die aarde en die
grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en
die magtiges en al die slawe en al die vrymense het
hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van
die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op
ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat
op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want
die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan
bestaan? [Open. 6:12-17.] (Vergelyk dit ook die aanhaling met Jes. 24:1-23.)

Hier is wat die antieke Egiptenare gesê het oor die
“eerste keer” of die “nuwe begin”, die “Zep Tepi”,
wanneer die gode in hul land regeer het: Hulle het
gesê dit was ‘n goue era waartydens die waters van
die afgrond teruggetrek het en die oeroue (voortydse) duisternis verban was.
In die Voortyd was Satan, toe hy Lucifer was, die
middelpunt van God se Koninkryk. Parallel daaraan
was Saturnus die middelpunt van die sonnestelsel.
Lucifer, die Môrester, is sinoniem met Saturnus – die
Songod. Vandag word daar na hierdie Ster as die
Swart Son verwys, wat niks anders as Lucifer wat as
rebel die Môrester laat verdof het om Satan te word.
Saturnus was dus die oerson. Die noordpool was in
lyn met die heksagram van Saturnus. Die hemelruim
het rondom Saturnus geroteer. Die wentelbane was
toe anders as vandag. Die Aarde het anti-klok om sy
wentelbaan gewentel. Die son het in die weste opgekom en in die ooste gesak. Saturnus het die hemelruim gedomineer. Die ringe van Saturnus draai ook
antikloksgewys. Dit was toe die sogenaamde “goue
era”. Hy was beskou as die vader of god van die konings.

DIE DAG VAN DIE HERE IS ’N
DAG VAN VERWOESTING.
Begin solank huil, want die dag van die Here se oordeel is baie naby en dit is ’n dag van verwoesting. Almal sal lam word van die skrik en vreesbevange bly
staan. Angs sal hulle oorval soos ’n vrou wat skielik
deur kraampyne oorval word, en hulle sal mekaar
verskrik aankyk, bleek van die vrees. Die dag van die

Daar in die hoogte wil ek my troon maak. Waar die
gode woon, sal ek my plek inneem, daar op die bergpunt in die noorde. Ek sal bokant die wolke uitstyg
en soos die hoë God wees. [Lewende Bybel Jes.
14:13-14.]
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Here is ’n werklikheid. Op dié dag sal sy woede en
straf losbars en sal Hy daardie land en al sy sondige
inwoners vernietig. Dan sal die sterre van die hemel
en die sterrebeelde wat hulle vorm nie meer blink
nie. Al sou die son opkom, sou dit nie meer skyn nie
en die maan sal nie lig gee nie ... Die hemel sal skud
en die aarde sal uit sy plek geruk word die dag wanneer Ek, die Here die Almagtige, my woede laat losbars. [Jes. 13:6-10, 13-14 DB]
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Dag van Saturnus” genoem. Die Hopi Indiane noem
hierdie lang nag wat kom beklemtoon die nag van
die rooi hemelruim (“the night of the red sky”). (The
Stalking Wolf prophecies.) Volgens die Hopi Indiane
sal die rooi lugruim (“Red Sky”) veroorsaak word
deur die magnetiese ommeswaai van die aarde om
’n plasma dak in die lugruim te vorm. Dit sal energie (“vril”) wees wat gevorm word. Wanneer ons die
rooi lugruim ervaar, moet ons besef dat die terugkeer van die “Goderyk” naby is.

Die Here gaan die aarde leegmaak en verwoes. Die
oppervlakte van die aarde sal Hy omkeer en die inwoners verstrooi. [Lewende Bybel Jes. 24:1.]
Wat interessant is, dat die Jes. 24:1 amper in inhoud klink soos Gen. 1:1-2. “In die begin het God die
hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes
en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en
die Gees van God het gesweef op die waters.”
Voordat die aarde omkeer, sal daar na verwagting ’n
drie dae lange nag op aarde heers. Sag. 14:6 sê aan
ons dat op daardie dag sal daar geen lig wees. ‘n Ene
Marie-Julia – ook bekend as die Breton Stigmatis –
het op 20 September 1882 ‘n visioen gehad van ‘n
drie dae lange nag. Volgens haar sal hierdie lang nag
op ‘n Donderdag begin en op ‘n Saterdag eindig. Sy
vermoed dat dit rondom die 13de Oktober van die
jaar sal plaasvind waarin dit sou gebeur. Sy glo die
rede hiervoor is, omdat die apostel Petrus op die
dag van 13de Oktober gesterf het weens sy onderste bo-kruisiging.
Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel; die
son en die maan word swart, en die sterre trek hulle
glans in. [Joël 2:10.]
Die Amerikaanse intelligensie gemeenskap verwag hierdie pool verskuiwing in 2017. Hulle is van
mening dat die planeet Xena die oorsaak vir hierdie katastrofe gaan wees. Hulle is van mening dat
die aarde se rotasiebeweging vir drie dae gaan lank
stop. Hierdie lang donkerdag word ook die “Groot
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