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Hoereerders
Waar moet ek begin oor die veragtelike daad. YHUH het meer as 160 maal
dit aangehaal uit die Skrif dat Hy ‘n hoer haat, dat Hy egskeidings haat, dat
Hy hoereerders haat, dat Hy seks voor huwelik haat, dat dit wat Hy op aarde
as mooi en reg aan ons gegee het, het ons hier op aarde so vertrap.
Kom ons begin by die ontmoeting voor die huwelik. Waar het jy haar
ontmoet? By die nagklub, by een of ander dronknes partytjie, by ‘n blinde
ontmoeting [“blind date”]. Eerstens was die plek of geleentheid verkeerd en
nie geskik vir YHUH nie, want YHUH het duidelik sê: dit wat Ek saamvoeg
mag julle nie skei nie! Of was YHUH dan saam na die dronknes of wat ook al
toe om julle ou tweetjies saam te voeg?
Nou kom ons by die seks voor die huwelik. Op daardie ontoelaatbare
partytjie het julle belustige gedagtes oor mekaar so posgevat dat julle ‘n
‘moes troue’ hê of julle het toe besluit om bymekaar in te trek en kyk of dit
vir julle twee bedoel is. Of het julle twee eers afgespreek dat julle eers van jou
vriend [vriendin] ontslae moet raak? Hulle sê mos dat die eis eers werklik
gebreek is na die seksdaad, nê!
Kom ons kyk na die saambly. As enige paar saambly, saamslaap en normaal
leef dan is hulle werklik reeds getroud! As beide die ouerpare kennis dra van
die saambly en as dit hulle goedkeuring wegdra is hulle amptelik ‘n
“huwelikspaar”, maar nee saambly beteken saam hoereer. Dit is mos maklik
om van die een bed na die volgende bed te gaan sonder dat die ouers enige
insae het oor die twee se privaatheid!
Nou kom ons by die amptelike huwelik. Die meeste huwelike wat op die
boonste fondasie gelê is, gaan skei. Die ware doelstellings bestaan nie, want
alles is op valsheid gebou. Hulle het net ‘n begeerte na mekaar se liggame of
aards besittings. Elkeen doen sy eie sport, partytjies, besigheid, ens.
Nou hier wil ek nou die hele wêreld, maar veral Suid Afrika se huwelike
aanvat.
Statistiek 2006 het uitgewys dat uit elke 10 huwelike 2 in Suid Afrika is wat
skei, en dit is in die ouderdomme van 30 tot 40 jaar. Die skeiding
populariteit neem [volgens my] met ±10 per jaar toe. Dus kan ons praat van
3.5 uit elke 10 huwelike in 2012. Statistiek sê ook dat daar is tussen 180 en
200 duisend huwelike per jaar is wat beteken dat daar 66 500 egskeidings
vir daardie jaar gaan wees. Wat kommerwekkend is, is die ouderdom van die
huwelikspaar, want dit is gewoonlik die tydperk waarin ‘n huwelik reeds 2 tot
3 kinders gebore is.
Nou as jy jou oë so ‘n bietjie oopmaak in ons land sal jy die tradisies sien soos
die volgende wat ek gaan uitwys wat huwelike opbreek. Sport, Ontspanning,
Geloof wat veelgodery insluit en Sabbat ontering.
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In 2 Makkabeërs lees ons dat die predikers van hulle tyd [dit is die Olimpiese
spele] gesukkel met die 10% gelde te kry wat veronderstel was om na hulle
[YHUH] toe te kom, maar het eerder in sport en ontspanning ingegaan.
Gaan sit op ‘n straat bank of op ‘n bank in ‘n arkade en betrag al die mense
rondom jou. Jy sal ‘n baie groot % vroue op straat sien, hoekom? Wat soek
hulle daar, hoort hulle nie by hulle huise nie? Terwyl jy daar sit sien jy hoe
hulle aantrek. Dis so kaal aangetrek dat geen oog dit kan mis nie. Hulle
borste hang behoorlik uit. Hulle hoef nie eers te buk om hulle onderklere te
wys nie. Die styfste klere dra hulle. Die sykous broek kry nie eers meer ‘n
bedekking oor nie. Dis net ‘n tentoonstelling van die liggaam. Nou moet jy
die houding sien van die modulêre [hoere] want sy weet almal kyk mos nou.
As jy ‘die’ aanskou op straat waar hulle sodanig ‘oefen’ as die besigheid
[hoer] op ‘n fiets ry hang die twee boude behoorlik oor die fiets se sitplek of
as hulle [hoere] gaan draf is daar niks weg te steek nie, want alles skut, ruk
en pluk in die sykouse wat sy [hoer] aan het. Wat die hele petalje so ook suur
maak is dat alle [wit, blou, bruin en swart] man nou na jou vrou se
privaatheid kyk en hulself belustig. Baie van die sodanige oefenaars [hoere]
kan jy sien dat daar werklik geen oefening in is nie. Swak is die man wat
toelaat dat sy vrou [hoer] so rondloop of oefen. Gaan gerus by ‘n gimnasium
in en sien waar hoere nou hulself behoorlik uitleef.
Nou wonder daar so baie in Suid Afrika hoekom al die verkragting en
moorde! Die diere op straat is so seksueel opgejaag dat hulle oorgegaan het
tot die daad. Daar is geen verskoning van hulle kant nie, hulle verkrag van
baba tot oumagrootjies! Hulle moor uit pure plesier. Hulle verkrag eers met
wellus en aanhoudend, want hulle kry nie genoeg nie en dan maak hulle ons
vroue op die wreedaardigste maniere dood, waarvan die vermoording van
jou baba en vrou vir hulle ‘n baie groot satisfaksie gee. Dit is dieselfde toe ons
boere getrek het toe die Zoeloes ons voorouers uitgemoor het waarvan hulle
die babas aan die bene gevat het en hulle dood geslaan het teen die wawiel en
die vroue verkrag het.
Wanneer leer ons! Dis ‘n skande om te sien hoe vloei ons land soos water
[bloed] tussen ons vingers deur. Ons blanke boere manne moet dadelik wal
gooi. Julle weet ons is geken as die hardnekkigste op aarde waarvan ons as
20 duisend man in die Boereoorlog te staan gekom het teen 500 duisend
Engelsman en 30 duisend K4. Waarom hou julle nog partytjies en kyk nog
sport, is daar geen integriteit meer in ons nie. Hoekom wil ons hê ons vroue
moet so aangaan soos hoere. Ons sit met ‘n land vol hoere wat onsself geskep
en toegelaat het. ‘n Land vol van hoerhuise, hoer boeke, hoër vroue en
hoerkinders. Kan ons nie eers onsself aan eie boesem slaan nie ? Ons het slap
nekke en ruggraatloos geword.
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Dit is die een op die ander egskeidings in ons land, want ons het toegelaat
dat ons met blindheid geslaan word deur ons eie wellus teenoor ons
buurman se vrou. Bloedskande, egbrekers, hoereerders en verbaster
gebroedsel het ons geword. Waarom ? Waarom o volk van YHUH ? Is dit om
Hom te terg ? Waar is jou manheid my broer en my vriend ? Trek jou vrou
aan, trek jou dogter aan my broer. Stop die gejaag na wind [hoereerders].
Kom terug na die ou wee waar ons voorvaders vir ons die fondasie gelê het
uit hul vrees en respek vir hulle Skepper en hemelse Heerser YHUH.
Waarom wag ons so op die dood in die land? Jy weet, as mos [plantelewe] in
die veld nie nattigheid kry nie, vrek dit. Ons is so behep oor die ander volke
in Suid Afrika dat ons die werklike probleem oor die hoof sien. Ons sit met ‘n
Isébel gees in ons land wat ons uitroei, i.p.v. dat ons haar gees moet uitroei.
Julle manne wat vroue gevat het wat reeds kinders gehad het van haar vorige
man, mag dit nie gedoen het nie, want die vrou is die deur vir “een” man se
nageslag. Sy kan nie die deur wees vir twee of meer mans nie. As daar nie
kinders is in ‘n huwelik, waarvan die man oorlede is, staan dit die vrou weer
vry om weer te trou sodat sy weereens die ‘deur’ [deurgang] kan wees vir die
tweede man.
Julle vroue wat reeds kinders het en weer ‘n man vat, jy sal verantwoording
doen vir julle dade, want jy mag nie weer in ‘n huwelik ingaan nie. ‘n
Huwelik is daar vir die mens om voortplanting te doen, want dit is ‘n opdrag
wat YHUH aan ons gegee het. Dit is nie daar vir jou pret en plesier nie, maar
vir YHUH se nageslag wat julle mee speel! Sodra daar kinders in ‘n huwelik
is mense, mag daar geen man meer by daardie vrou ingaan nie! As sy dit
toelaat het sy die Isébel gees.
Manne julle wat toelaat dat die vrou jou mag skei, is verkeerd! Daar bestaan
nie so ‘n ding dat ‘n vrou jou vertel dat sy jou gaan skei nie! Jy sal haar skei
as sy hoereer ja. Sleg is sy, ja, sy moet gestenig word, wat hulle is die
voorbeeld wat ons tans het in die land. Veragtelik is hulle die hoereerder!
Julle weet toe ons op die grens was het baie manne hulle meisies en vrou
verloor, hoekom, hoerery. Ons sit met ‘n eeue oue taktiek van satan, waarvan
YHUH ons so baiemaal oor waarsku in die Skrifte.
Manne van Suid Afrika luister nou mooi. Moenie op julle knieë gaan en bid
en vra dat YHUH vir ons die vroue en meisiekinders klere laat dra nie, man,
beklee julle hulle, moenie op jou knieë gaan en vra dat die hoere moet
wegraak nie, man, los hulle uit. Hou op om so bang te wees oor die dood wat
kan intree weens die omstandighede [wat jyself geskep het]. Wees eerder
bang vir die een wat die siel in die hel kan laat beland. Gaan uit en wees ‘n
burger vir die land wat YHUH aan ons gegee het.
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Laat orde weer terugkeer soos in die ou dae. Laat vroue weer vroue wees, nie
hoere nie. Laat kinders weer kinders wees, nie grootmense nie. Vergeet van
menseregte en “D” tug jou kind sodat uit hulle ook weer ‘n mooi suiwer ras
kan voortspruit of wil julle maar eerder terugsit en sien hoe alles net
verkrummel rondom jou? Gaan in jou huis vanaand my broer en praat hard
met jou mense dat wet en orde daar in jou huis kan begin. Jy het die
vergunning daartoe, want hulle leef nog. Maak gebruik van die geleentheid,
moet dit nie vermors nie. Gaan op jou knieë en sê dankie dat hulle wel nog
daar is en dat jy die geleentheid het om nou hulle te kan versorg onder die
vaandel van YAHUSHA en Sy engel mag!! Sê dankie vir die vrou en kinders
in jou lewe.
Julle manne wat gefouteer het, julle wat gedink het dat dit reg was om ‘n
vrou te vat wat reeds kinders het, los haar. Laat sy gaan dat sy en jy
vergewing kan ontvang vir die daad wat julle gepleeg het. As daar reeds
kindertjies by haar van jou is moet sy hulle saamvat, want hulle behoort
i.d.w. nie aan jou nie, maar aan haar vorige man, want sy was die deur vir sy
saad. Jy sal wel hulle moet onderhou, maar nie as hulle pa nie. Onthou
YHUH gebruik die man om deur die vrou vir Hom ‘n geslag te skep!
In Jes.1:18 sê YHUH: Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê YHUH al
was julle oortredings soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit
rooi soos purper, dit sal word soos wol.
Kom Boere van Suid Afrika, nadat ons afstand gedoen het van hoerery laat
ons opstaan en doen wat reg is. Laat ons doen wat in Joël.1:14 staan nl.:
Sonder ‘n vasdag, roep ‘n vergadering saam! Versamel die oudstes, alle
inwoners van die land in die huis van YHUH julle Skepper, en roep tot die
VADER.
Bedink dit.
Ns. Onthou ‘n mooi vrou dra ‘n rok. ‘n Rok wat netjies pas. ‘n Rok wat haar
mooi nek kan wys, dis al. ‘n Lang rok wat haar bene toemaak. Al is dit ‘n
tweestuk of wat, ‘n mooi vrou is ‘n stil vrou. Teruggetrokke en op haar plek,
agter haar man. Goed voel ‘n pa as hy sy dogter eendag kan afgee aan ‘n man
wat haar mooi raakgesien het in haar oë en nie aan haar lyf nie.
Die drag van man of vrou staan in Lev. 19:19 nl: Julle moet My insettinge
hou. ... En ‘n kleed van twee soorte goed, van gemengde stof, mag nie op jou
kom nie. Deut. 22:11 Jy mag geen gemengde stof, wol en linne tegelyk,
aantrek nie.

