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ARLOS IRLMAIER

Net soos by Siener van Rensburg het toekomstige gebeure
voor Irlmaier in beeldvorm verskyn en kon hy verwoord
wat hy sien.
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VAN DIE
REDAKTEUR
Ons lees in Esegiël 37 dat God die profeet na ’n laagte geneem het wat vol dor bene was en waar Hy die
profeet bevel gegee het om oor die bene te profeteer sodat hulle weer lewendig kan word.

die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: Ons bene is
verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met
ons!
Maar juis in hierdie ‘verlore’ toestand kry hulle die
belofte dat Hy hulle na Hom sal laat terugkeer, want
“So sal hulle dan vir my ‘n volk wees, en Ek vir hulle
‘n God wees...”

En nadat Esegiël geprofeteer het, was daar ’n geruis
en ’n beroering en elke been het na sy been gekom
met senings op hulle en vlees en ’n vel is oor hulle
getrek; maar daar was geen gees (lewe) in hulle nie.

Ek wil my verstout om te sê dat ons met die gebeure
in Europa, Rusland en Amerika die afgelope paar
jaar, die eerste tekens gesien het van die ‘dor bene’
wat saamgevoeg gaan word om oplaas weer ‘lewendig’ voor God te staan.

Esegiël word toe aangesê om tot die gees te profeteer: “Kom aan uit die vier windstreke, o gees,
en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan
word.”
En hy het geprofeteer en hulle het lewendig geword
en op hulle voete gaan staan—’n ontsaglike groot
leër!

Daar is min twyfel dat die blanke Westerse wêreld
al jare lank geestelik niks anders as dor, doodsbeendere was wat oor die aarde (laagte) verstrooi gelê
het nie.

Toe sê God vir Esegiël: Mensekind, hierdie bene is
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Hierteenoor sal óns ‘man in bruin’ soos ’n Moses
van ouds geroep word om die Boervolk in woord en
daad wakker te skud, te versamel en geestelik te lei
totdat hulle weer (soos by Bloedrivier) die knie voor
God buig en gewillig elke tree op pad na die smeltkroes sal loop.

WIE WAS DIE SAMARITANE?
Die Messias het in Mat. 10:5 die twaalf dissipels op
hulle eerste sendingreis uitgestuur met hierdie opdrag: “Moenie gaan op pad na die heidene nie, en
moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie.”

Ons eie profeet het dit as droë, wit boontjies in ’n
wit doek voor hom gesien en saam daarmee geprofeteer dat hulle in éérs in Europa en daarna dwarsoor die wêreld uit die doek te voorskyn sal kom.

Die vraag wat al baie gevra is, is hoekom het Hy hulle
verbied om kontak met die Samaritane te maak?

Maar dan het hy ook ’n man in ’n bruin pak klere
gesien wat die volk gaan laat ontwaak en bymekaarbring.

In Johannes 4 lees ons egter dat Hy met ‘n Samaritaanse vrou in gesprek tree en sy sê onder andere vir
Hom: Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid
(vers 20).

In hierdie opsig is elkeen van die ondergenoemde
regse leiers ook ’n tipe van Siener se ‘man in bruin’.

Wie was hierdie Samaritane en wie/wat het hulle
aanbid?

Want kyk ons na wat in Europa gebeur, dan sien ons
die eerste fase van Esegiël se profesie. Mense soos
Geert Wilders (Nederland), Norbert Hofer (Oostenryk), Marine Le Pen (Frankryk), Beppe Grillo (Italië),
Siv Jensen (Noorweë), Nick Griffin, (Brittanje), Udo
Voigt (Duitsland), Poetin van Rusland en nou ook
Trump van die VSA se hoofdoel is niks meer as om
net die volk agter hulle te versamel nie.

Daar is nie sekerheid oor wanneer die Samaritane
ontstaan het nie; en daar is ook twee sienings oor
hulle oorsprong:
(a) Die Israeliete het vas geglo dat die Samaritane
se voorouers immigrante uit vreemde lande was.
Na die Assiriërs van die inwoners van die Noordryk
in ballingskap weggevoer het, lees ons in 2 Konings
17:24 – 41: Die koning van Assirië het inwoners van
Babel, Kuta, Awwa, Hamat en Sefarwajim af gebring,
en hulle in die stede van Samaria gevestig in die plek
van die Israeliete ... Hulle het die Here vereer en ook
hulle eie gode gedien volgens die gebruik van die
heidennasies waaruit hulle weggevoer is.

God gebruik hulle as sy instrumente hiervoor; want
nie een van hulle is geestelik toegerus om daardie
volgelinge tot God te laat terugkeer nie. Daarvoor
moes Esegiël die gees uit al vier windrigtings roep
wat weer ‘gees’ in hulle moes ‘blaas’ sodat hulle
‘lewendig’ kon word.
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Nadat die Israeliete uit die ballingskap teruggekeer het, het hulle begin om die tempel te herbou.
Daar kom toe mense (waarskynlik Samaritane) wat
aangebied het om hulle te help met die herbou van
die tempel – want, “ons vereer dieselfde God as julle. Ons bring vir Hom offers.”
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Spanning heers tussen Israeliete en Samaritane.
Maar daar was van die begin af spanning tussen die
Noord- en Suidryk toe Israel na die dood van Salomo verdeel is in twee ryke. Met die terugkeer van
die ballinge uit Babilon (ongeveer 538 v.C.) het die
spanning weer opgevlam. Voor die terugkeer van die
ballinge was die hele gebied deur Sanballat (onder
gesag van die Perse) uit Samaria in die noorde regeer. Die terugkeer van die ballinge, en veral hulle
besluit om die tempel in Jerusalem te herbou, was
‘n bedreiging vir Sanballat.

Serubbábel en Jesua weier egter dat hulle help:
“Ons alleen sal vir die Here die God van Israel bou.”
(Esra 4:1-3). Israel het die Samaritane nie as rasegte
Israeliete beskou nie.
(b) Die Samaritane, daarenteen, hou vol dat hulle
’n oorblyfsel van die ware Israeliete was wat die
ontheiliging van Israel se geloof soos gevind in Jerusalem teengestaan het.

Aanvanklik was die spanning polities gedrewe, maar
later was dit hoofsaaklik godsdienstig. In die Wysheid van Ben Sirag lees ons: Daar is twee nasies wat
ek haat; die derde een is nie eers ‘n nasie nie: die
mense wat in die berge van Samaria leef

Hierdie ontheiliging het plaasgevind toe die plek van
aanbidding van Sigem na Silo en uiteindelik na Jerusalem verskuif is. Hulle glo hulle het die enigste
wettige plek van aanbidding – die berg Gerisim – en
die ware priesterskap.

(die Edomiete); die Filistyne en die onnosel nasie
wat in Sigem leef (50:25-26). Hy sien die Samaritane
in ‘n slegter lig as die Edomiete en Filistyne – hulle is
ook ‘n onnosele nasie!

Josefus, die bekende Joodse geskiedskrywer, beskryf
die uitwerping van ‘n priester uit Jerusalem. Sy
skoonvader, Sanballat, bou toe vir hom ‘n heiligdom
by Gerisim.

Die Israeliete se minagting vir die Samaritane het
toegeneem toe die Samaritane nie die veldtog teen
Antiogus Epifanes se bevordering van die Griekse
godsdiens in Palestina teengestaan het nie. Antiogus
het onder andere die tempel in Jerusalem as ‘n aanbiddingsplek vir die Griekse god Zeus ingerig. Dit lei
tot die Makkabese opstand waaraan die Samaritane
nie deelgeneem het nie.

Baie teoloë verwerp die verband tussen die Samaritane aan die een kant en 2 Konings 17 en Esra
4 aan die ander kant. Hulle glo dat die Samaritane
‘n klein groepie konserwatiewe noordelike Israeliete
was wat nie in ballingskap weggevoer is nie. Na Alexander die Grote se gewelddadige onderdrukking
van ‘n opstand (331 v.C.) migreer hulle na Sigem. By
hulle sluit ’n aantal priesters wat uit Jerusalem verban is, aan. Hierdie verbanning het gebeur tydens
die streng hervormings van Esra en Nehemia. Iewers
in die vierde eeu v.C. bou hulle ‘n tempel by Gerisim.
Daar kom ‘n duidelike skeiding tussen die Samaritane aan die een kant en die tempel en priesterdom
in Jerusalem aan die ander kant (Johannes 4:19 -24).

Opsommend: daar was verskeie redes vir hierdie
spanning:
1. Die Israeliete het nie die wettigheid van die Samaritaanse priesters aanvaar nie.
2. Die Israeliete het geglo dat God slegs in Jerusalem waarlik aanbid kan word – Gerisim is nie erken as heiligdom nie en beslis nie as ‘n plek waar
offers gebring kan word nie.
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maritaan, een van die tien melaatses wat Hy genees
het, as hierdie man wat nie eers ‘n Jood is nie (Lukas
17:19).

Hierdie spanning was altyd onderliggend teenwoordig, maar het elke af en toe openlik uitgebars. ‘n
Paar voorbeelde is:

Was die Messias dus negatief teenoor die Samaritane ingestel? In Lukas 10 lees ons die bekende gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Die priester
en Leviet word in ‘n baie negatiewe lig geskilder,
maar die Samaritaan word baie positief beskrywe.
Die Meester breek hier deur die bestaande vooroordele.

●● In 128 v.C. neem Johannes Hirkanus Sigem in en
verwoes die Samaritaanse tempel by Gerisim.
●● In 52 vC kry ons die massamoord op Joodse pelgrims wat van Galilea na Jerusalem gereis het.
Hulle moes of deur of om Samaria reis om by Jerusalem te kom.

Ons moet aanvaar dat sy gesindheid teenoor die Samaritane radikaal verskil het van dié van die Israeliete. Toe ’n Samaritaanse dorp Jesus verwerp het,
wou Jakobus en Johannes vuur uit die hemel roep
om hulle te verteer.

●● In 5-6 v.C. word die tempel in Jerusalem ontheilig
deur tydens die Paasfees mensbeendere op die
terrein te stooi. Dit was waarskynlik die werk van
Samaritane wat die tempel as ’n vals kultiese sentrum beskou het. Die tempelowerhede in Jerusalem het hulle ook verbied om in sekere gedeeltes
van die tempel te kom.

Maar Hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys
(Lukas 9:54-55). Hy het ook nie geweier om die Samaritaanse melaatse te genees nie.
Die verhaal van die Meester en die Samaritaanse
vrou is interessant.

Die gevolg was dat huwelike tussen die twee groepe
verbied is en sosiale interaksie was baie beperk:

Nie alleen kon Hy onrein verklaar word nie, maar
Hy bly twee dae in die dorp Sigar – ‘n Samaritaanse
dorp.

Die Israeliete en Samaritane gaan immers nie met
mekaar om nie (Johannes 4:9). Die woord Samaritaan is dikwels minagtend gebruik. So sê die Israeliete vir die Messias:

Wat het die Samaritane geglo?
Hulle glo dat daar net een God is en dat Hy sy wet
aan die volk deur Moses gekommunikeer het. Hulle
glo egter dat Gerisim die enigste heiligdom is waar
offers gebring mag word. Hierdie gevolgtrekking
berus op gedeeltes in Eksodus en Deuteronomium
in die sogenaamde Samaritaanse Pentateug. Hulle
glo dat Gerisim die plek is waar Abel sy altaar gebou het (Genesis 4:4), waar Noag geoffer het na die
sondvloed (Genesis 8:20), waar Abraham en Melgisedek ontmoet het (Genesis 14:18), en die plek waar
Isak geoffer sou word (Genesis 22).

Ons het mos gesê jy is ‘n Samaritaan en van die duiwel besete (Johannes 8:48).
Wat was Jesus se houding teenoor die Samaritane?
In Matteus 10:5 lees ons van Jesus se opdragte aan
die twaalf voordat Hy hulle uitstuur. Een van die opdragte is:
Moenie in ‘n dorp van die Samaritane ingaan nie.
In Lukas 9:51-53 lees ons dat Jesus deur ‘n Samaritaanse dorp verwerp is. Jesus verwys ook na die Sa-
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Hulle het slegs die eerste vyf boeke van die Bybel
aanvaar. Dit het hulle teologie bepaal, maar hulle
ook van Israel onderskei. Moses is nie alleen as die
belangrikste profeet gesien nie, maar ook as die lig
van die wêreld. Hulle het nie aanvaar dat die Messias uit die huis van Dawid sou kom nie, want die
Pentateug maak geen melding daarvan nie. Hulle glo
dat die Messias sal kom: Hy wat ook die Christus genoem word.
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Hierdie losstaande insidente, wat nou meer dikwels
plaasvind, is net die aanloop tot ‘n volskaalse oorlog
teen blanke Suid-Afrikaners.
Die vyand beskik reeds oor der duisende AK-47’s en
miljoene patrone wat landswyd in kratte in store
opgeberg lê. ’n Polisievrou het dit aan ons meegedeel.
So is daar in Oudtshoorn en ook ander Wes-Kaapse
dorpe ’n hele aantal swart vroue met bestuurderslisensies wat in privaatvoertuie rondry en wapens
en ammunisie van een plek na ’n ander verskuif.
Dit gebeur nou al hoe meer gereeld dat wanneer
van ons mense aangeval word, hulle nie in staat is
om selfone of burgerradio’s te gebruik om hulp te
vra nie, want die sein word met behulp van steursenders wat die swartes op die rug dra, verswak of
in ’n onverstaanbare geraas omskep.

Wanneer Hy kom, sal Hy alles aan ons bekend maak
(Johannes 4:25). Hulle het die Messias gesien as ‘n
eindtyd profeet, soos Moses, gegrond op Deuteronomium 18:15-18). Hierdie Messias sou egte aanbidding by Gerisim herstel.
Die Samaritane kan waarskynlik ten beste as ‘n konserwatiewe vorm van Judaïsme beskryf word, alhoewel dit nie deur almal aanvaar word nie.

Tydens een so ’n aanval was daar 6 selfone in die huis
wat aan drie verskillende netwerke gekoppel was,
maar nie een het ’n sein gehad sodat hulp ontbied
kon word nie. Gelukkig was die burgerradio nog in
werkende toestand en kon die bure gekontak word.
Maar skaars ’n halfuur nadat die bure opgedaag het,
kon elke selfoon weer ewe skielik ‘n sein opvang.

DIE VYAND MEER UITGESLAPE
Die vyand het nou slim geword. Hulle gebruik seinsteurings (signal scramblers) wanneer hulle aanval
— dan kan ‘n mens nie selfone of radios gebruik om
hulp te roep nie. En hierdie aanvallers is meestal soldate uit Zimbabwe — deeglik opgelei en hulle maak
gebruik van gesofistikeerde toerusting.

Die blankes is vandag nie net ontwapen nie, maar
stel ook nie daarin belang om ’n aksie- of veiligheidsplan uit te werk en saam te staan nie. Die vyand weet dit, daarom slaan hy toe net wanneer hy
wil, gewoonlik saans wanneer daar gebraai of houtgerus na sepies op TV gekyk word; dan is hulle ook
lief daarvoor om in die vroeë oggendure wanneer
almal slaap hulle ding te doen. En sonder uitsondering word die slagoffers onverhoeds betrap.

Die vraag is net: waar kry soldate in Zimbabwe die
geld om sulke duur toerusting aan te koop as hulle
nie eens kos het om te eet nie? Maar ons weet hulle
word vanuit Brittanje befonds en die toerusting is
afkomstig uit Beijing.

Die aanvallers is deur die bank militaristies en baie
deeglik opgelei.

In Zimbabwe het Mugabe verlede jaar tydens ’n
reeks betogings daar alle selfoon- en radioseine geblokkeer. Niemand kon ’n sein opvang nie. Ons moet
ons maar daarvoor klaarmaak dat dit hier ook gedoen sal word wanneer hulle op ons toesak.

Een van Robert Mugabe se spioene, Baba Jukwa, het
’n tyd gelede op Facebook geskryf dat Malema en
Mugabe lankal ’n onderlinge ooreenkoms gesluit het
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nodig het om blanke huise se veiligheidsmeganismes uit te skakel, asook die selfone te blokkeer. Die
Moslems is kop in een mus met hierdie Chinese en
terroriste.

Intussen gaan Baba Jukwa steeds voort om Mugabe
se militêre geheime te verklap, ondanks die feit dat
daar ’n losprys van $50 000 op sy kop is.

Dan is hulle ook direk betrokke by transitobank- en
ander groot rooftogte en inbrake by besighede. Die
opleiding geskied al etlike jare lank en ons verneem
dat een van die grootste opleidingsentrums in Lesotho is.

Op die foto onder kan duidelik die steursender op
die rug van een van die aanvallers gesien word. Die
verskillende lugdrade stel die operateur in staat in
’n verskeidenheid frekwensies gelyktydig te smoor.

Deesdae word steursenders ook deur motordiewe
gebruik om te verhoed dat die seine wat die ingeboude spoorders (trackers) uitstuur nie opgevang
kan word nie.
In die Beeld van Donderdag 8 Desember is daar ’n
berig dat plaasaanvalle verlede die ergste nog was
en dat die bendes al hoe groter raak en ook meer
uitgeslape. Mense word gewaarsku om hulle kamerdeur saans te sluit.

ALOS IRLMAIER
In ons moderne tyd is daar ‘n hele aantal mense met
heldersiende gawes wat dieselfde gebeure in die
geestesrealm voor hulle sien afspeel het. Soos byvoorbeeld die sogenaamde “slapende profeet” Edgar
Cayce in die vorige eeu, asook die Duitser Alois Irlmaier.
In ons land en waarskynlik ook in verskeie ander lande, is Irlmaier egter nie so bekend nie.
Alois Irlmaier is gebore in die Beiere van 1894 en was
van beroep ‘n Brunnenbauer — ‘n soort grondwerker.
Maar onder sy tydgenote sou hy in sy later
jare groot bekendheid verwerf as ‘n profeet.
Hy was ook heldersiende en tydens die Tweede
Wêreldoorlog kon hy met verstommende akkuraatheid die plekke waar bombardemente sou plaasvind,
korrek voorspel. Ook kon hy aan gesins- of familielede
presies vertel waar vermiste persone hulle bevind.

So lyk die draagbare tipe steursender (jammer) wat
vrylik op die Internet aangekoop kan word.
Die Zimbabwe-terroriste beskik egter oor ’n meer
professionele tipe wat ook in die weermag gebruik
word. Na ons verneem, is die verskaffer ‘n obskure
Chinese winkeltjie in Johannesburg met verspreidingspunte in Durban en Kaapstad.
Ander winkels verkoop blykbaar ook nou die draagbare steursenders aan swart kliënte.
Die Chinese het intussen MTN oorgeneem en hulle
voorsien hierdie “insypelaars” met alles wat hulle
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Sy vaardighede het hom beroemd gemaak. Hy het
later jare ook gehelp met die ondersoek en oplossing
van verskillende misdade in Duitsland. Maar, soos
dit so dikwels gebeur, kom roem altyd met ‘n prys.
Irlmaier het baie vyande gehad, mense wat hom
daarvan beskuldig het dat hy ‘n bose towenaar is.
Hierdie siening het eers verander nadat hy voor die
hof gesleep is en toe aan die sittende regter presies
beskryf het wat sy vrou die oggend aangetrek het en
wat sy op daardie oomblik besig was om te doen.
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sone vermoor ‘n derde hooggeplaaste. Hulle word
betaal deur ander mense. Een van die rowers is
‘n klein swart man, die ander ‘n bietjie groter met
helderkleurige hare. Ek dink dat dit in die Balkan
sal wees, maar ek kan dit nie sê presies. Onmiddellik hierna sal wraak van oorkant die water kom.
Toe voeg hy by: “Die Derde Wêreldoorlog sal kom,
maar ek kan die jaar nie voorspel Dit sal voorafgegaan word deur tekens in die lug, wat gesien sal
word deur miljoene mense — die oorlog sal begin
op ‘n reënerige nag, kort voor die oestyd — wanneer
die are vol is...”

Die regter was so verbyster oor hierdie mededeling
dat hy Irlmaier onskuldig verklaar en hom vrygelaat
het.

Tot sover Alois Irlmaier se visioen van die uitbreek
van die Derde Wêreldoorlog.

Net soos by Siener van Rensburg het toekomstige
gebeure voor Irlmaier in beeldvorm verskyn en kon
hy verwoord wat hy sien. Soms was die beelde versluier en onvolledig en dan het hy gewag totdat dit
meer duidelik verskyn.

Ons sien nou daagliks op TV en lees dit ook in die
koerante dat al hoe meer skepe besig is om in die
Middellandse Seegebied te versamel om deel te
neem aan “die stryd teen ISIS”. Soos die situasie nou
is, is die moorde wat Irlmaier gesien het, dalk nog ‘n
sterk moontlikheid.

So het hy ook sy eie dood in Julie 1959 vooruitgesien.
Sy laaste woorde was: “Ek is bly dat ek
nou kan gaan omdat ek nie die verskrikkinge hoef deur te maak wat ek sien nie.”
Die dag met sy dood in 1959 was die Tweede Wêreldoorlog reeds lankal agter die rug, die heropbou
van Europa was in volle gang en hoewel die Weste
in ‘n Koue Oorlog met Rusland betrokke was, was
daar geen onmiddellike bedreiging van ‘n oorlog nie.
Tog het Irlmaier met groot stelligheid die koms
van ‘n Derde Wêreldoorlog voorspel, en volgens hom sou dit in die Midde-Ooste begin.
Hier volg ‘n kort uittreksel uit sy profesie:
“Die ganse wêreld sal nog veg vir vrede, en dan
sal dit gebeur — ‘n nuwe Midde-Oosterse oorlog
sal skielik opvlam, ‘n groot seemag sal gekonfronteer word met vyandigheid in die Middellandse
See — die situasie sal baie gespanne wees. Maar
die werklike vonk slaan in die Balkan aan die brand:
Ek sien ‘n groot man val, ‘n bloedige dolk lê langs
hom, dan volg impak op impak. Twee mansper-

(Ook Siener het op 10 Junie 1923 twee leiers sien
sterf en eerloos begrawe word:
“Ek gaan na Europa en gaan oor berge. Toe kom ek
bij ’n plek en daar lê nieuw mauser geweers onder
planke. Toe ‘n endje verder en daar is ’n hoek van ’n
huis en daar lê twee mense met ’n laken oor hulle en
toe kom grond ook oor hulle. Toe weer ’n endje verder
en toe ’n ding soos ’n horlogie maar met strepe (aanduiding van ‘n tydsverloop) en dan kom die vierkleur
uit, maar met strepe...” (Die Reënboognasie-vlag).
Die huidige onluste in Amerika waar rassebotsings tussen blankes en swartes oral weer opvlam, het Irlmaier in ‘n prentjie van groot sosiale
onrus in die VSA gesien en gesê dit sal uitkring
totdat Washington DC deur vuur verteer word.
Gegewe die onlangse geweld en bloedvergieting in Parys, lyk dit of die volgende voorspelling van Irlmaier daarop betrekking kan hê:
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Hy sien hoedat die stad met die ystertoring (Parys)
deur Parysenaars self verwoes word. Hulle steek alles aan die brand. Rewolusie/burgeroorlog breek
uit en dit kan nie meer gekeer word nie. Die groot
stad met die hoë yster toring staan in vlamme, en dis
deur die inwoners self aangesteek en nie deur diegene wat vanuit die Ooste die stad binnegemarseer
het nie. Die stad word met die aarde gelyk gemaak
— “dit het ek baie duidelik gesien!” was sy woorde.
Oor die tyd wanneer dit gebeur sê hy: “Dit sal daardie Januariemaand baie warm wees...”
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hulle toelaat om die mees vernederende neerlaag
wat hulle nog ooit gely het (Die Eerste Vryheidsoorlog). En toe was daar die groot vernedering dat ‘n
handjie vol doodgewone ‘Boere’ die grootste empire van daardie tyd op sy knieë gedwing het met
die Tweede Vryheidsoorlog.
Die Britte het probeer om die Boervolk in konsentrasiekampe uit te wis; probeer om hulle ekonomies
uit te wis deur hulle plase af te brand en hulle plaasdiere dood te maak; probeer om hulle gees te breek
deur hulle huisraad, selfs klaviere en huisorrels te
verwoes; hulle vroue te verkrag; die Boer te verneder deur hom aanhoudend as agterlik te beskryf. Dit
is ‘n kleinlike gewoonte wat hulle vandag nog mee
volhou.

Oor die afgelope tyd was daar telkens berigte
oor die besonderse warm dae wat Parys nou
beleef, iets ongewoon vir dié tyd van die jaar.
Irlmaier se voorspelling stem baie ooreen met met
wat die “slapende profeet”, Edgar CAYCE wat in verband met die Derde Wêreldoorlog gesê het: “Ek sien
die Russe kom in groot getalle na Amerika, maar as
soldate en nie as toeriste nie. Hulle koms sal te doen
hê met die Laaste Groot Oorlog...”

Die Britte het dit egter nie net aas ons gedoen nie.
Dieselfde het met Kenia gebeur. Daar het die Britte,
om die patroon te volg, konsentrasiekampe geskep,
die inwoners gemartel onder andere deur hulle in
doringdraad op te rol en sand in hulle anusse in te
stamp, en arrogant die beste grond in die Skeurvallei
vir hulleself te vat.

DIE VOLK WAT WEIER OM TE
STERF

Sal ons kyk na Indië? Of Ciprus? Of die Sjinese konsentrasiekampe wat bestuur is deur die Britte? En
wat van Irak? Dis ‘n land wat na die Eerste Wêreldoorlog deur die Britte kunsmatig aanmekaar geflans is. Daardeur is die saad van verdere moeilikheid gesaai wat sou kom toe hulle die Sunni, Shia
en Koerde onder een vlag ingedwing het. As jy wil
hoor hoe bitter die Britte gehaat word, praat met ‘n
Koerd.

Het u geweet dat by verre meer swartes universiteitsgrade voor 1994 gekry het as in die 22 jaar jaar
daarna?
En dat meer as 80% van die Afrikaners wat na Australië gegaan het nou in die top 20% verdieners in
Australië is?

Britanje word steeds deur die EJC verantwoordelik
gehou vir hulle marteling van inwoners in die onwettige martelkampe wat deur die Britte in Irak geskep
is. Maar dan, daardie hele oorlog was onwettig
waarvoor die Britte rekenskap moet gee. Om Brits
te wees, beteken egter om altyd op te tree asof jou
begeerte vir mag al jou onwettige optredes regverdig.

Dwarsoor die wêreld is Afrikaanssprekende leiers in
die industrie, in ‘n buitengewone per capita getal,
opvallend versus ander rassegroepe in Suid-Afrika.
Natuurlik het die Britte, opmerklik die historici, nog
altyd daarvan gedroom dat die Boervolk van die
aangesig van die aarde af sal verdwyn, want dit sal
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arming van swartes oor die eeue van blanke heerskappy. Baie meer ontken dat hulle bevoordeel is uit
die diskriminerende sisteem wat blanke voorspoed
aangehelp het ten koste van die swartes. Dit word
dikwels gesuggereer dat alles wel was in die Koloniale tyd totdat die Nasionale Party in 1948 die leisels
oorgeneem het ... maar dit is veral die gelykmaking
van kleur met intellektuele ‘meerderwaardigheid’
of minderwaardigheid wat al vóór apartheid daar
was, wat ‘n verdoemende erfenis nagelaat het. ...
Cecil John Rhodes se stroop van eiendomsreg van
inheemse volke van die Kaap tot in Kaïro, terwyl hy
die Britse Empire gebou het, asook Lord Milner se
migrasie-beleid, het vêrreikende gevolge gehad.”

Toe die Keniaanse skandaal oor die Britse konsentrasiekampe bekend geraak het, het die regering in
Engeland seker gemaak dat die waarheid nie uitkom
nie. Dit was fassinerend om te sien hoe die kommentators van die Engelssprekende media hulle gruweldade met slim woorde regverdig.
Dieselfde volk wat so lustig hulle vinger na die Boer
wys, verafsku dit om dieselfde vinger na hulleself te
wys. Dit verduidelik die Engelssprekende aanvalle op
Duitsers en Boer. Dit beteken dat hulle nooit hulleself
sal hoef te ondersoek nie en daarom met die leuen
van Engelse onskuld kan voortgaan. Maar die Britse
barbarisme moet steeds nog verantwoording oor
gedoen word.

Suid-Afrikaners moet in Atlanta afklim van ‘n vliegtuig as hulle VSA toe gaan. En wanneer jy uitklim, is
die eerste ding wat jou tref, die feit dat alle handearbeid deur swartes gedoen word. Dit is die natuurlike
orde van dinge.
As jy aanvoer dat die NP die mag bekom het om
blanke werk in Suid-Afrika te beskerm, dan kan jy
ook redeneer dat die ANC die mag bekom het om
die werk van swartes te beskerm.

Caroline Elkins van Harvard wat die boek, Britain’s
Gulag in Kenia geskryf het, was verplig om na Kenia
toe te gaan en vir ‘n paar jaar daar te gaan bly as
gevolg van die Britte se woede oor die inhoud en die
vernietiging berigte daaroor, beide in London en in
Nairobi.

Maar daar is ‘n fundamentele verskil:
Toe die blanke werk beskerm was, het Suid-Afrika en
sy ekonomie ‘n wêreldleier geword. Lees die nuusblaaie van die 1960’s en 1970’s. Daar was baie geniale mense in ons land (almal blank). Byvoorbeeld
die medici, wetenskaplikes, asook die ingenieurs
wat die eerste en enigste (ooit) kommersiële groot
skaal brandstof uit steenkool aanleg gebou het, die
diepste myne wat die wêreld ooit gesien het (dieselfde tegnologie wat gebruik is om die Euro-tonnel
uit tet grawe, Hillbrow was die model vir middestad
residensiële ontwikkeling (dele van New York Stad
is op hierdie model ontwikkel), Sy sportspanne en
indiwiduele sporthelde was op die voorpunt oor die
wêreld.

Asof die Britte niks te doen gehad het met die beperking op vrye beweging in Suid-Afrika nie. Gaan
lees oor wat die Britse regering gedoen het om ons
vryheid aan bande te lê.
Hier volg ‘n kort uittreksel uit Laying Ghosts te Rest:
Dilemmas of the transformation in South Africa by
Mamphela Ramphele Bladsye 75 - 79:
“Die mite dat rassisme beperk was, en steeds is, tot
die bedrywers van die apartheid sisteem ... vind nog
steeds weerklank. Dit is verstommend hoeveel Engelstalige Suid-Afrikaners ‘n web van ontkenning
geweef het rondom hulle rol in onteiening en ver-
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SUID AFRIKA IN DIE VERSTROOIING?

Toe die swartes se werk in Suid-Afrika beskerm
word, het die ekonomie ‘n wêreldwye grap geword.
Ons geldeenheid is net so min werd as ons nasionale
sportspanne. Ons gekose president is te dom om sy
eie betaalstrokie te lees. Die bekende Top Gear-span
lag hulle ‘n papie vir sy aapstreke.

Die bekende predikant, Dr Willie Marais, skryf in sy
outobiografie “’n Man van God gestuur”: “Een Sondag in 1977, toe die Staatspresident, die Eerste Minister en lede van die kabinet ook in die kerk was het
ek ‘n Kategismuspreek oor die vierde gebod gehou
uit Jesaja 58:13,14: ‘As jy jou voet terughou van my
Sabbat – om nie jou sake op my heilige dag te doen
nie en as jy die Sabbat ‘n verlustiging noem en die
heilige dag van die Here hooghou; as jy dit eer deur
nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid
vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy
jou verlustig in die Here en Ek sal jou laat ry oor die
hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel
van jou vader Jakob; want die mond van die Here
het dit gespreek’.

Suid-Afrika lewer nou die mees ongeletterde gegradueerdes en van die domste leerders op aarde, en
dis amptelike feite. Die swart regering kan darem
daarmee spog dat hulle die wêreldleier is in moord,
verkragting, misdaad en korrupsie.
Dus, hoe reageer die ANC? Hulle kriminaliseer die
waarheid.
Dit is hoekom Amerikaners Donald Trump as hul
nuwe president gekies het. Hulle was siek en sat van
die linkse Libtard-leuens. (Libtard - liberal retard).
Hulle is moeg van die irrasionele ‘lewenswette’ wat
jou verbied om die terroris en sy wandade te veroordeel. Hulle is moeg van ‘n ‘rewolusie’ wat niks anders is as dewolusie nie.

“Op die dag het ek gesê dat Israel nie na die woorde
van Jesaja geluister het nie; hulle het die dag van
die Here onder hulle voete vertrap en op die dag
hulle gewone gang gegaan deur handel te drywe en
wins te maak (vgl. Neh. 13:16-18). Die profete het
nie die volk op hulle sondes gewys nie. Jeremia het
geskryf en gesê: “Jou profete het vir jou bedrieglike
en ongerymde dinge gesien en jou ongeregtigheid
nie geopenbaar om jou lot te verander nie, maar
hulle het vir jou godsprake gesien tot bedrog en verstoting” (Klaagl. 2:14). Daarom het die Here die volk
deur die hand van

Op 16 Junie 1976 het die Eerste Wêreld hier in SA die
pad byster geraak en het ‘n Wêreldwye Dewolusie
begin.
Daardie dag het ons die Tweede Donker Eeue binnegegaan. Politieke korrektheid was die slagspreuk
en het ons die Era van die Dwaas en die Idioot binnegegaan.
Kyk maar na alles wat rondom jou gebeur, en as dit
aanvaar, is jy die Dwaas en Idioot! Sela.

Nebukadnesar in ballingskap weggevoer (Jer.
29:1,7). Die ballingskap het sewentig jaar geduur
totdat die land vir sy Sabbatte vergoeding gekry het
(2 Kron. 36:21). Daar is twee dinge wat die Here nie
ongestraf laat bly nie: Die een sonde is wanneer ons
die Naam van die Here ydellik gebruik (Eks. 20:7).
Dit doen ons onder andere deur te dobbel en aan
loterye deel te neem (Jes. 65:11-15) waardeur Gad,
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Die ‘dag van die Here’ word vandag op groot skaal
ontheilig; die winkelsentrums is oop; betaalde ‘sport’
lok op hierdie dag sy duisende. Die volk stroom op
dié dag na plekke van vermaak; hulle plek in Sy gemeente is leeg. Die owerhede is besig om al meer
aan die druk van die massas toe te gee. Die boodskappe van die predikers sê al meer en meer: “Vrede, vrede – terwyl daar geen vrede is nie” Jer. 6:14).
Die minagting van die wette van die Here neem hand
oor hand toe (Mat. 24:12)
“En nou sê ek in Naam van die Here vandag aan u: As
die owerheid nie sterk gaan optree en teen hierdie
losbandigheid halt roep nie; as die predikers die volk
nie in duidelike taal teen Sabbatsontheiliging gaan
waarsku nie, sal die Here ook, soos Hy met Israel van
ouds gedoen het, die Afrikaner in ballingskap wegvoer. Maar hoor wat ek vir u vandag sê: Die Here sal
ons nie wegvoer na die Afrika-lande toe nie. Nee,
Hy sal ons binne ons eie grondgebied in ballingskap
neem. Hy sal ons onttroon en onteien van ons eie
grondgebied, want dit is die Here wat beskik oor
die lotgevalle van volkere en nasies (Job 12:23). Die
Here het aan elke volk sy eie grondgebied gegee (vgl.
Deut 32:8; Hand. 17:26); dit wil sê ook die reg om
homself te regeer. As ‘n volk hierdie reg verloor, dan
word sy eie grondgebied hom ontneem, of hy word
soos Israel ‘n vreemdeling in die land waar hy mag
kom (Ps. 105:23). As ‘n volk deur omstandighede
gedwing word om van hierdie Godgegewe reg afstand te doen, dan word hy ‘n banneling.

Willie Marais

die geluksgod, dit is ‘n ander god, deur ons gedien
word; ‘n gruwel wat deur die wet van God ons verbied word om te doen (Eks. 20:1-7). Die ander sonde
is wanneer iemand die dag van die Here ontheilig
(Neh. 13:18,18) deur op hierdie dag handel te dryf
en jou gewone gang te gaan asof hierdie dag maar
soos enige dag van die week is (Jes. 58:13,14).
“Die Boervolk is vandag besig om met Sondag, die
dag van die Here (Op. 1:10), te doen wat Israel met
die Saterdag-Sabbat gedoen het. Ons is besig om van
die dag van die Here ‘n gewone dag te maak, terwyl
die woord van die Here sê: ‘Gedenk die sabbatdag,
dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk
doen; maar die sewende dag is die Sabbat van die
Here; dan mag jy geen werk doen nie – jy of jou seun
of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of
jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie’
(Eks 20:8-10).

“Hierdie woorde van my en van ander predikers
wat die volk op soortgelyke wyse gewaarsku het,
het die saak egter nie beredder nie, want die wette
van ons land het al meer en meer permissief geraak,
dit wil sê, daar is al meer en meer onder druk van
wêreldse belang in ons wetgewing toegewings gemaak. Die kerke het ook begin om besluite te neem,
en verklarings te maak wat die wyse waarop die dag
van die Here gevier moet word aan die gewete van
die gelowiges self oorgelaat het, behalwe vir die feit
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Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig
te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat
kry. Dit verseker ek julle: Die hemel en die aarde sal
eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van
die wet sal wegval voordat alles voleindig is”(Mat.
5:17,18). En in Mat. 24:10-13 waarsku Jesus ons “In
daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig
word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat.
Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie
mense mislei. Omdat die minagting van die wet van
God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar
wie tot die einde volhard, sal gered word”. Is dit nie
wat tans om u gebeur nie ?

dat gesê is dat Sondag beskikbaar moet wees vir
gelowiges om saam met ander gelowiges te aanbid.
Daar is selfs deur teoloë verklaar dat die Bybel nie
voorskrifte bevat nie; daar word vir ons in die Bybel slegs riglyne gegee. Maar wat is gebooie en insettinge anders as voorskrifte waarvan nie afgewyk
mag word nie? (vgl. Deut. 6:17,18; 17:18-20; 1 Kor.
11:17; 14:39; 1 Tess. 2:13; 2 Tess. 2:15; 3:14).
“Wat die Heilige Gees op dié dag deur my gesê het,
het waar geword toe die Afrikaner na die verkiesing
op 27 April1994, opgehou het om die land te regeer;
skaars sewentien jaar vandat hierdie aankondiging
vanaf die kansel van Pretoria-Oos gedoen is. Ek herhaal: “’n Volk sonder sy eie grondgebied en sonder
die reg om oor sy eie mense te regeer, is vreemdeling soos Israel vreemdelinge was in die land van
Gam (Ps. 105:23; 106:22). ‘n Volk wat onder druk
van omstandighede gedwing word om van hierdie
fundamentele Godgegewe reg (Deut. 32:8; Hand
17:26,27) afstand te doen, is in ballingskap”.

Kom ons eer die God soos wat Hy dit van ons vra,
en nie op ons eie manier nie. Ons sien dat Dawid
die ark van die Here na Jerusalem wou bring, op
sy manier, en ons sien dat “Die toorn van die Here
het teen Ussa ontvlam en God hom net daar, by die
daad van heiligskennis, getref. Hy het op die plek
gesterf” (Sam. 6:7). Dan sien ons dat Dawid daardie
dag “bang geword het vir die Here” (Sam. 6:9). En
wanneer hy dan die ark skuif soos God dit wil hê,
kan hy dit met vreugde doen. Wanneer het U laas
“bang” geword vir die Here, wanneer laas het u
besef hoe groot en almagtig die Here werklik is en
hoe Hy werklik gedien wil word.In Jesja 29 vers 13
lees ons “Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My
met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar
hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense
dit wil hê, nie soos ek wil nie”.

In Eseg. 22:15 waarsku God ‘Ek sal jou versprei onder
die nasies en jou uitmekaar jaag na ander lande toe’.
Waar is ons volksgenote vandag, versprei onder baie
nasies ? In Eseg. 30:12 kom die waarskuwing “Ek laat
riviere opdroog en gee die land oor in die mag van
slegte mense”.
2. Siener van Rensburg, nog ‘n profeet, waarsku
reeds bykans ‘n 100 jaar terug “Ek het ‘n gesig gehad
waarin ek sien die Hand van die Here druk op ons
volk, by tye ligter en tye swaarder”. En ook maan hy
die volk om die “Sabbatte heilig te hou”. Hy waarsku
dat die politieke en kerkleiers die volk met “ydele
verwagtings sal vervul” en dat die volk deur ‘n
“smeltkroes” sal gaan, hy sien ook ‘n “emmer bloed”
val om. In die tyd moet die volk Habakuk lees.

Die Here kan die mooi land omdraai van al die
kwaad, bedrog, harseer, ens., maar dan moet ons
onthou dat, “ Wie my opdragte het en dit uitvoer –
dit is hy wat My liefhet. En wie my liefhet, vir hom
sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My
aan hom openbaar” (Joh. 14:21), en “Dit verseker Ek
julle: Wat julle ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir
julle gee”. Kom ons bid dat elkeen wat die boodskap
van die profete lees, vernuwe sal word en aan God
al die eer sal bring. Hoe wens ek die Here sal ook

3. Die Here verwag van ons om sy gebooie te gehoorsaam. Die vraag of die gebooie vandag nog geldig is,
het Jesus self reeds geantwoord: “Moenie dink dat

14

Die VAANDELDRAER
van die volk sê “Ek sal hulle my wette in die verstand
gee, op hulle harte sal Ek dit skrywe; Ek sal hulle God
wees en hulle sal my volk wees” — Sakkie Koster.

Jaargang 21 (Januarie 2017)

Dus, wat kan hy doen om die wêreld vir China warm
te maak? Eerstens kan hy sê China is ‘n geldeenheid
manipuleerder en hom aankla onder seksie 3004
van die Omnibus Trade and Competitiveness Act van
1988. Wat dit beteken, is dat Trump China amptelik daarvan sal beskuldig dat hy sy geldeenheid
kunsmatig laag hou sodat sy uitvoere goedkoper is
en dit so goedkoper maak vir maatskappye om hulle
fabrieke soontoe te verskuif.
Dit sal moontlik al in April 2017 op ‘n vergadering
van die US Treasury gebeur. As dit gebeur, sal China
‘n jaar gegee word om sy geldeenheid op te stoot
teen die VSA dollar. As dit nie gebeur nie, sal China
se uitvoere hard geslaan word met hoë tariewe.

Skeur in aardkors tussen Daniëlskuil en Kuruman

Voordat Trump nog ingehuldig is as president, het
hy reeds 1.5 miljoen werksgeleenthede geskep deur
sommige van die Amerikaanse fabrieke uit China na
Amerika terug te bring.

TRUMP EN CHINA IN KONFLIK?

Terselfdertyd bestaan die moontlikheid dat Trump
China kan tart op ander fronte. As hy China regtig
woedend wil maak, moet hy ‘n reis op diplomatieke
vlak onderneem na Taiwan. China sweer dat Taiwan
deel van hulle is en dat dit nie op diplomatieke vlak
erken moet word nie.

Dit sal interessant wees om te sien wat Donald
Trump gaan doen as hy in die Withuis is. Die liberaliste doen alles in hulle vermoë om te keer dat hy
oorneem, maar dit asof die skrif aan die muur vir
hulle is.
Siener het gesê dat hy gaan oorneem, maar kort
daarna word die aarde swart aan die westekant. Dis
nie seker of hy ‘n oorlog, ‘n burgeroorlog, rewolusie,
‘n wêreldoorlog of ‘n groot natuurramp bedoel het
nie.

Sal Trump net by diplomatieke botsings bly? Wie
weet? Hy mag moontlik die VSA Vloot aansê om sy
teenwoordigheid in die Suidelike See van China te
vergoot. Dit is waar die Chinese agteraf besig is om
eilande in die middel van die see te bou sodat hy sy
soewereine regte kan uitbrei tot diep in die kritieke
maritime handelsroete.

Trump sal vir sy eie soort aardskuddings sorg. Hy het
alreeds aangedui dat hy harder in onderhandelinge
met China en ook Meksiko gaan wees as sy voorganger -- wat terloops niks geweet het oor hoe om
‘n land te bestuur nie. China sal waarskynlik eerste
op die agenda wees en teen hierdie tyd weet hulle
dit.

Dit alles sal nie die Chinese regering beïndruk nie,
maar Trump sal dit nie sonder rede doen nie. Hy het
herhaaldelik gesê dat hy ‘n “beter ooreenkoms” met
die Chinese vir die VSA wil hê. Gaan hy dit regkry
deur die Chinese kwaad te maak? Of wil hy hulle in
‘n hoek dryf? Cina gaan wraak neem, daarvan kan
ons seker wees.
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God se Woord sê dat Hy aan die einde van die tyd
weer die grense tussen volke gaan instel ... maar
dalk sal dit gepaardgaan met ‘n bloedige, allervernietigende oorlog. Die Bybel is nie duidelik daaroor
nie.
Johanna Brand het gesê dat die swartes in een nag
duisende en duisende blankes in Europa gaan vermoor.
Dis moontlik dat China wraak sal neem nog voordat die onderhandelings begin het ... soos wat nou
blyk die geval kan wees. Hulle kan bv. Die VSA Treasury bonds in hulle besit verkoop en dit sal die VSA
geldeenheid in ‘n vryval plaas. Trump sal hulle dan
beskuldig daarvan dat hulle geldeenhede manipuleer.

Wat Trump se storie ook al is, alles stuur af op groot,
vernietigende rampe ... en ons baklai onder mekaar
oor twak en oor wie die bruin pak klere moet dra!

ALL PAY

Maar wat as dit alles oëverblindery is? Wat as Trump
die Judasbok van die Nuwe Wêreldorde is?

In 2014 het die Konstitusionele Hof bepaal dat die
kontrak tussen Sassa en die maatskappy wat die All
Pay uitbetalings doen, Cash Payment Services, onwettig is en dat hulle dit nie langer mag doen nie.
Na wat ons verneem, is die Guptas ook diep by die
uitbetalings betrokke.

Hou in gedagte dat die Nuwe Wêreldorde nog nie
ingestel is nie. Die Fema-kampe is nog nie gebruik
nie. Die merk van die Dier van Openbaring is nog nie
ingestel nie, want almal kan nog koop en verkoop,
selfs die klong op die sypaadjie wat donkerbrille
verkoop. Die Antichris is nog nie geopenbaar nie.

Die Departement van Sosiale Ontwikkeling sê dat ‘n
staking in uitbetalings nie ‘n opsie is nie. Die Sosiale
Sekuriteits Agentskap het erken dat hulle steeds
soek na ‘n derde party wat meer as 17 miljoen
uitbetalings moet doen. Hulle sal glo die Konstitusionele hof nader in die hoop dat ‘grant’ betalings
nie onderbreek word nie.

Profesieë is nie voorstelle wat op ‘n tafel geplaas
word vir bespreking nie. Dit staan tot dit gebeur het.
Siener het gesê dit gaan so donker vir ons wees dat
ons nie ons hand voor ons oë sal kan sien nie. Openbaring sê dit sal ‘n tyd van verdrukking wees soos
wat die wêreld nog nooit gesien het nie -- dus erger
as wat Nero was. Nero het lewendige mense aan die
brand gesteek as fakkels vir sy wandelinge. Het ons
al iewers op aarde erger as dit beleef? Nee. Dit moet
nog kom.

Sassa hoop om die uitbetalings oor te beem, maar
hulle is nog nie gereed nie.
Wat nie in die 2014-hofsaak op rekord gestel is nie,
is dat die Guptas hulle invloed ook op Sassa laat geld
het, en besig was met planne om beheer van die
Staatspesioenfonds oor te neem. Of dit nog aan die
gang is, is nie seker nie, maar wat wel gesê kan word,
is dat die pensioenfonds ook ter sprake gekom het
toe Zuma sekere waarborge aan die Guptas moes

Dus, is Trump ‘n judasbok wat sy mense bymekaar
bring en dan ter slagting lei? Gaan hy ‘n Derde Wêreldoorlog begin om van nege tiendes van die aarde se
bevolking ontslae te raak?
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eet; maar die ‘klase wat nou base is’ vat al die geld.
Om u ‘n voorbeeld te gee, ek praat gister met ‘n politieke aanstelling en hy vertel my dat die ‘executives’
by Sita R43 000 per ‘board meeting’ verdien. Hulle
sal alles mis, maar ‘n ‘board meeting’ glad nie. Dis
sonder sy salaris van 3 miljoen plus ‘n jaar. ‘n Hoofuitvoerende beampte HUB verdien sowat 6-7 miljoen rand. En SITA die ou staats IT is chaoties. Alle
aanstellings is BEE, Die ‘werkers’ kom 10:00 aan by
die werk en loop 3 uur en ‘bill’ dan 8 ure op hulle
tydstate — dis tesame met hulle uur en ‘n half lunch
en 2 x half uur ‘tea breaks’. Die staat se IT-stelsel
word deur ‘n paar wittes aan die gang gehou. Ek sal
sê minder as 100. En as jy weer hoor, dan loop hy en
hy vat sy pakket. Dinge raak donker en die gevaar is
groot dat alles gaan intuimel al die stelsels.

Net so is geld ook uit die staatspensioenfonds geneem om die oprigting van tolhekke te befonds. Sanral, wat in beheer is van die e-tolstelsel, word op die
oomblik op ‘n ontsaglike verlies bedryf en die gelde
wat nou ingevorder word, word op ‘n onwettige
wyse gedoen omdat dit teenstrydig is met die Wetlike Metrologiewet (Wet 9 van 2014).
Intussen het ons ‘n e-pos van ‘n vriend ontvang
waarin hy verdere skokkende onthullings oor die
chaotiese toestand by Sassa maak. Hy skryf:
“Alles wat u hieroor gesê het, is deur een van die
programmeerders wat op die stelsel werk, bevestig. U het geskryf: ‘Die projek om Sassa se stelsels
vir dié oorname te toets, moes reeds in Maart 2016
begin het en sou teen Januarie ten einde loop, maar
niks is daaromtrent gedoen nie. Senior werknemers
(blankes) by Sassa sê dat alles by Sassa chaoties is
en dat die ekonomie reuse-skade kan ly as die R10,7
miljard se maandelikse uitbetalings skielik gestaak
word. Die departement en Sassa is moedswillig besig met ’n siniese spel om die konstitusionele hof
se bevel te ontduik. Serge Belamant, uitvoerende
hoof van Net1 UEPS, die eienaar van CPS, het erken
hulle kontrak eindig beslis aan die einde van Maart,
maar dat Sassa nog nie met hom die moontlikheid
bespreek het om die diens daarna voort te sit nie.’

“Ek hoop U het ‘n goeie dag en dankie vir al die nuus
en alles wat U met ons deel. Ek klou vas aan die
woorde vir die wat weet gaan dit nie so swaar wees
nie.”

MAX DU PREEZ SE KNIEË KNAK
Max skryf breedvoerig oor die ANC se verjaarsdag
vieringe op 8 Januarie 2017 waar sy eertydse groot
held en boesemvriend Jakob Zuma die woord gevoer het. Maar skielik is onse Maxie nie meer so gelukkig nie en ook nogal redelik ontnugter. Uiteindelik
lyk dit of die geskiedenis hom ingehaal het, want hy
kom skielik agter dat broer Zuma se binnelandse beleid ons tweede ‘verskroeide aarde’-beleid is. Dan
voeg hy dapper by:

“Ek en die programmeerder werk saam — ons is
twee van blankes wat nog oor is en ons word nog
hier gehou vir ons kennis. So hulle kan nie van ons
ontslae raak nie. Hulle ‘verhuur’ ons ook uit vir baie
geld, alhoewel ons nie eers ‘n kwart van dit sien nie
— die res verdwyn alles in die ‘big black hole of executive salaries’.

“Ek vind Sondag se ‘vivas’ en ‘long lives’ en ‘Amandlas’ en teatrale opvoerings van die manne in kamoefleerpakke — as jy onder 40 is, dan kon jy nie deel
van Umkhonto we Sizwe gewees het nie — amper
tragies-komies. Dit laat hom dink aan ‘n ou man met
‘n poniestert, tattoos en ‘n goue ketting.

“Dit is hartseer om te dink dat jy al die kennis het,
maar jy staan op en gaan werk vir barbare en jy is
bly jy het nog ‘n werk, want jou vrou en kinders kan
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ek julle is, sal ek nie daartoe in staat wees om te kyk
na die mense sonder grond, dié sonder huise, die
ongeletterdes en armes nie.”
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Zuma gedisrepekteer is.
Hierdie keer het Zuma glo nie die blankes vir alles
geblameer nie, maar ons weet almal dat dit weer in
die media sal herleef. Dit bly steeds die beste manier om die aandag af te trek van die Guptas en hulle
‘staatsoorname’. Max sê rasse mobilisasie is ‘n handige werktuig omdat die Guptas en die Zuma-bende
nog nie naastenby van die bleekgesigte gegaps het
nie.

Max is self ‘n ou afgeleefde libtard wat steeds bly
soek na die Heilige Graal van ewige vrede en voorspoed. Hy is nog steeds geïnteresseerd in die onwelriekende, besmette oorblyfsel wat hy eens op ‘n tyd
bewonder het as die ANC. Hy erken dat hulle dieper
verdeeld is as ooit in hulle bestaan van 105 jaar. En
so deur sy snot en trane hou hy sy lyf nog ook profeet: “Verwag bloed op die mure in 2017”.

Hy verklaar dat die oorlog rondom die staatskas en
teen die minister van Finansies, Pravin Gordhan en
ministers soos hy, nog glad nie oor nie. Dan is daar
nog die sterk moontlikheid dat Zuma aangekla gaan
word. (En ons verneem betroubaar dat Kallie Kriel
en Gerrie Nel hulle tande daarvoor slyp).

Selfs ‘n donkie het vir Bileam gewaarsku; en wat
Max nie weet nie, is dat die meeste wyse blankes
teen hierdie tyd reeds ontwaak het.

Die Nasionale Vervolgings Outoriteit staan egter
bankvas agter Zuma, maar nie die staat se veiligheidsafdeling of die Hawks nie.

Max het ook opgemerk dat Cyril Ramaphosa sy
tande slyp vir die presidentstoel, maar die ANC se
Vroueliga het Zuma se gewese Nkosazana DlaminiZuma, benoem as hulle enigste kandidaat vir dié pos
sou Zuma uitgestoot of vermoor word.

Max meen dat Zuma sy hoop op die Nasionale
Vervolgings Outoriteit gaan vestig om hom uit die
braaipan te hou. Hy het hom nou tot hulle gewend
as sy ‘heiland en verlosser’ om die tronkdeure vry te
spring en ontsaglike somme geld aan die staat terug
te betaal.

Moenie vergeet nie, sy is ook die kandidaat van
die Guptas, die Jeugliga en die Premier League wat
Zuma se plattelandse magsbasis is. Hulle steun hom
nie noodwendig nie, maar solank hy daar is, het
hulle kos op die tafel.

Al waaroor Max bekommer is, is dat Ramaphosa,
Gordhan en ander in daardie kamp se name dan nou
kwansuis swartgesmeer gaan word. Nou toe nou!
Vir iemand wat sy toekoms en dié van sy kinders
aan die voete van ‘n swart barbaar gelê het, moet
dit ‘n nagmerrie wees om die vervulling van jou eie
handewerk te aanskou en dan te besef jy kan dit nie
meer ongedaan maak nie.

In sy toespraak het Zuma patriargie, seksisme, homofobie en stamverband verdoem, maar Max het
met sy ‘fake news’ bakore geluister en verklaar dit
klink vals. Hy stem egter saam met die verdoeming
van faksiegevegte, die gierigheid van politici en hulle
families en korrupsie. Tog vind hy niks daarmee verkeerd dat iemand met slegs ‘n kindertuinopleiding
sy president is nie. Dis eintlik net ‘n irritasie dat
Zuma en sy ANC versoek dat die Konstitusie geëer
en bevorder moet word, die een wat so dikwels deur

Mooi so Maxie! Al raad wat ons vir jou het, is die
flentergat-profeet se trooswoorde: “Begin sommer
nou bid dat die dinge wat ek sien kom het, nie bewaarheid moet word nie!”
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Maar ons wat wéét, weet van beter…

nadat die regses ‘n demonstrasiemars in Stockholm
gehou het.

ESKOM

Hulle het ook bevind dat 32% van die aktiviste wat
ondervra is, geen bande met die NRM gehad het nie.
Sy navorser, Jonathan Lehmen, kom tot die gevolgtrekking dat ‘n derde van dié wat in 2015 aktief
was, nuut gewerf is. Dié hupstoot in getalle het veral
gekom nadat die NRM as politieke party geregistreer
het.

Nomura-groep se navorsing oor SA se risiko’s, het
onlangs bekend gemaak dat: “Eskom steeds die een
risiko is om dop te hou, veral met sy toenemende
monopolistiese optrede.”

In November verlede jaar het 600 regse aktiviste in
Stockholm te strate gemarsjeer. Hulle was ver oortref in getalle deur die liberales.

Volgens Nomura se opkomende mark-ekonoom, Peter Montalto, kan “Standard & Poor SA later vanjaar
steeds afgradeer tot rommelstatus. Dit hang veral af
van die situasie by Eskom, wat ons verwag sal verdere agteruitgang toon in kredietprobleme wanneer
kernkragontwikkeling bygesleep word, asook sy
wyer monopolistiese neigings.”

Verbasend genoeg het dieselfde groei gemanifesteer
in die regse Sweedse Demokrate of SD party. Hulle is
die enigste anti-immigrante party in die parlement.

Ons het uit verskeie binnekringbronne verneem dat
Eskom besig is om voor te berei vir ‘n onvermydelike
en totale ineenstorting.

VERREGSES IN SWEDE
Ten spyte van Swede se aankondiging van pogings
om alle vorme van verregse ekstremiste en regse
opposisie uit te roei, lyk dit asof hulle groei in getal.
Die Sweedse Demokrate (SD), asook die nuwe Nordiese Weerstandbeweging (NRM), se getalle groei
soos wat die teleurstelling met die huidige toestand
van sake groter word. Dit is omdat Swede se liberale
regering voortgaan om honderde duisende nieblanke en nie-Christenimmigrante in te neem.
Expo, ‘n Sweedse anti-rassistiese groep, sê in ‘n
studie dat dit wil voorkom of die NRM mobiliseer
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