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2.
Kan ons Boerevolk ons biologiese verlede in die Skrifte sien?
Kom ons kyk eers wat beteken “volk” en sy vergelykinge.
In die ou vertaalde Skrifte kry jy die woord “volk” ± 1372 keer in verskillende
verse. So die woord ‘volk’ was vir YHUH baie belangrik om dit te gebruik, en
dat dit reg toegepas moet word. Die woord “volk” beteken dat dit ‘n groep
mense is wat deur eenheid van taal en historiese ontwikkeling ‘n duidelike
besef van saamhorigheid besit. In sekere “volke” is daar verskillende rasse
waarvan ‘n ras biologiese, kulturele of politieke eenheid besit. Wat dit eintlik
beteken is dat verskillende volke in een land nie kan werk nie, weens hulle
kulturele agtergrond. 1 Pet.2:9 Staan: Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n
koninklike priesterdom, ‘n reine volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te
verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot Sy
wonderbare lig,
Voordat ek by die kern van die baie belangrike saak kom moet ons eers ‘n
draai by Abraham en sy nageslag maak. Abram is geroep omrede YHUH
hom raakgesien het as ‘n vrome (soos Noag) man en met sy getroue
opregtheid teenoor Hom. Abram se bloedlyn begin by Adam, Set, Henog,
Noag, Sem, Peleg, Heber en toe Terag sy vader. Abram met sy mense was
onder die heerskappy van Nimrod waarvan Nimrod homself as ‘n god
voorgedoen het. YHUH het Abram tussen die maan en son aanbidders
uitgehaal en met hom ‘n verbond gesluit. YHUH het agt keer aan Abram
verskyn waardeur YHUH sy naam (so ook sy vrou se naam) verander het.
Neh. 9:7 Beloftes is aan hom gemaak wat deur sy vrou Sara sal spruit en nie
Hagar nie. YHUH het wel vir hom ‘n seun geskenk by sy Egiptiese slavin
met die naam ‘Ismael’ waarvan YHUH Ismael ook in guns aangesien het. Na
‘n tyd skenk YHUH aan hom die seun wat Hy beloof het deur sy vrou Sara
‘wat Hy geseën het’. Ismael (die eerste seun) en sy ma is weggejaag van hulle
af met YHUH se goedkeuring Gen. 21:10. Vir die interessante is die wêreld
hard besig om die twee seuns Ismael (Moslems) en Isak weer bymekaar te
bring waarvan YHUH dit daardie tyd nie toegelaat het nie en so ook nie sal
toelaat in die huidige nie (Baie belangrik).
YHUH wys aan Abraham presies wat met sy nageslag gaan gebeur en
waarheen Hy hulle heen gaan vat. So ken baie mense oppervlakkig wat
verder met Abraham, Isak en Jakob gebeur het. Ongelukkig tas hulle in die
donkerte, want as jy hulle vra of Abraham ‘n Jood was sal hulle sê “ja”;
Is die Jood die uitverkore geslag dan is die antw. “ja”; Het YAHUSHA na al
twee die seuns (Ismael en Isak se nageslag) se nageslag toe gekom dan is die
antw. “ja” Lees gerus: Gen. 21:10; Matt.10:5,6; 15:26; 24:22-31;
Joh.1:1,14; 17:6,9; Luk.10:25-37; 18:27; 22:29-30; 23:35; 1Pet. 2:9;
Ex.2:11-13; 19:16-18; 22:19; Lev.18:23; 20:15,16; Num. 25:6-8. en besef
na wie YAHUSHA werklik gekom het.
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Ons sit met die saak van belang, en wat nou gedoen? Die Jode (Ha satan
werkers) is besig met strategieë vanaf Nimrod se tyd. Ha satan met sy
werkers was / is geheimsinnig (of ‘n agtergrond speler). Die Jode met hul
bejammerenswaardigheid het groot veld vir hulself gewen; Al die volke op
aarde is skuldig en hulle die onskuldige. Min weet van hulle (RoomsKatoliek) doen en late, want die dier (Jode/ geldmag) wat die vrou (hoer
Rooms-Katoliek) toegelaat het dat sy op hul rug mag ry is verby. Open.
17:16.
Kortliks wil ek die saak aanraak ter uitwysing van hulle strategie sodat ons
oë moet oop gaan en dan die oplossing daarbenewens te bewerkstellig. Vanaf
die sodanige “9/11 twin towers” van Amerika is ons so oordonder deur hulle
media oor alle aspekte! Die situasie is so uit verhouding geruk dat dit die
geboorte van werklikheid uit die onwaarskynlikheid geword het. Dit is
seker die grootse propaganda en advertensie wat die Jode ooit op
aardbodem geloods het! Direk na die 9/11 het “You Tube” van Amerika,
sekerlik een van die populêrste en rykste firmas geword. Wat het nou
werklik gebeur? Blootstelling!! Daar is ‘n geweldige blootstelling van die
Jode geloods deur verskillende nasies, volke en tale. Dis die een openbaring
na die ander oor hoe hulle eet, drink, slaap, lewe en hoe hulle openlik satan
aanbid. Dis ‘n atomiese ontploffing oor die aardbol oor hulle doen en late.
Ons weet nou so baie oor okkultisme, barbarisme en duiwelsaanbidding dat
dit behoorlik by ons ore uitkom. Jy kan amper enige iemand iets vra oor
hulle, (selfs die Moslems ) dan sal hulle jou in die fynste detail van hulle
doen en late kan vertel.
Wat en waarmee is hulle nou eintlik besig? Bangmaak, voorbereiding en
bekendstelling, dis waarmee. Het jy al gesien hoe bang die Amerikaners vir
die Jode is? Die een val behoorlik oor die ander om die Jodedom te
openbaar. Nou kan jy vra: Is hulle bang of is hulle die bangmakers? Ons kan
nou sien dat die voorbereiding van die Jode (Ha satan) oor die laaste 60 jaar
nou tot ‘n einde kom, weens hulle blootstelling en bekendmaking van hulle
doen en late. Dink net by jouself, soveel eeue het verby gesleep en hulle is nie
infiltreer nie ‘nou eweskielik weet ons van alles’ hoekom? Omrede die groter
meerderheid van die wat so kamstig teen hulle praat, werk vir hulle! Op
grootskaal is die Jode besig om te propageer. Hulle onderdruk alle blanke
volke om hulle “die Jode” te ondersoek sodat die Jode verafgod moet word.
Moet dit dan nie die teenoorgestelde wees nie?!! Moet die blanke volke nie
hul eie naspeur en agterkom waar hulle vandaan kom nie! Moet die
uitverkore (Isak / Jakob se seuns) dan nie agterkom dat hulle die kop is en
nie die stert nie?! Gen. 3:22 Toe sê YHUH ons Skepper: Nou het die mens
geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie
sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in
ewigheid nie! (and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree
of life, and eat, and live forever:) = KJV AMP Skrifte
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Kom ons keur terug na die kern en weg van Ha satan se doen en late.
Bo het ons begin by Abraham, toe Isak en toe Jakob. Jakob het verhuis na
Egipte as 70 siele wat vermeerder het tot 3.5 miljoen wat ‘n ontsettende
vermeerdering is in 430 jaar. Dink net by jouself, 3.5 miljoen trek in die
beloofde land in en hulle bly daar vir meer as 500 jaar in vrede voordat daar
fisiese oorloë ontketen het. As ons van dieselfde aanwas praat as Egipte dan
sit ons met 175 miljoen mense! Kom ons wees uiters konserwatief en ons sê
daar moes oor die 500 jaar ‘n aanwas van 100 miljoen mense gewees het.
Dink jy dat hulle in die land Kanaän kon inpas wat net so groot was as die
Kruger wildtuin!! Nee, beslis nie.
Onthou ons voorvaders was almal boere, so almal het ‘n stuk land gehad wat
as jy dit inreken daar beslis ‘n tekort aan grond sou wees. Met die intrekslag
was die gebied groot genoeg, maar oor die jare wat voorgelê het is dit logies
te klein. Miljoene het oor die jare geïmmigreer of elders sy penne gaan
inslaan waar daar meer spasie was.
Omdat hulle reeds aan die bopunt van Afrika was, kon hulle slegs Noordoos
of Noord trek, en wat hulle wel gedoen het. Ons hele voorvaderlike
geskiedenis (wat die Jode so geweldig teen skop) is uit Europa in geheel wat
nie oostelik was (Asië) nie, want dit behoort aan die ‘geel nasies’.
Die 12 stamme was bekend as die Anglo - Saksers Germaanse volkere en was
bekend met die name: Kelte, Gote, Schite, Germane, Slavone, Hellenen,
Trojane, Cimmerian, Phoeniecië, ens. Die stamme het elk twee of meer name
gehad waaronder hulle bekend gestaan het. YHUH het aan Abraham mos
beloof dat sy kinders in ‘n menigte van nasies sal wees (Gen. 15:5; 22:17;
24:60; 35:11; 48:16,19; Jer. 31:35-36) en dat Dawid se koningskap tussen die
oorblywende twee stamme sal bly. Gen. 49:10; Jer. 33:17; Eseg. 21:27. Na die
skeuring van die stamme het die koningskap verskuif na Ierland 588 V.M.
tot 503 N.M.(1091 jaar) Na hulle het die koningskap verskuif na Skotland,
van 503 N.M. tot 1296 (793 jaar) N.M. Daarna het Engeland ‘n beurt gekry
wat verdoesel geword het, maar nog steeds tussen die genoemde stamme is.
Hoekom ek verdoesel noem, want Ha satan, met die Rooms-Katolieke (hoer)
en die Jode dink hulle sit met daardie “Troon”. Die priesterskap in Ex.
40:13-14; Lev. 7:35-36; Num. 25:13; Jer. 33:17-21; Deut. 33:8-11. is nog
steeds Sy volk s’n wat aan geen ander volke kan behoort nie!! Volg gerus
hulle spore op soos hulle tussen die heidene geleef het deur hulle altare. Jer.
31:21; Ex. 20:22-26. Hulle geboorte regte 1 Kon. 5:1,2; Deut. 33:13-17.
Met YAHUSHA wat dié Gesalfde is het die boodskap duidelik ‘n paar maal
deurgegee dat daar tussen die heiden nasies verkondig moet word sodat die
verleidende Israel volk moet wakker word.
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Die vraag wat nou eintlik opkom is hoekom wil ons nou almal Israeliete
maak terwyl die Bybel net die teensy wys en bewys. Hoekom wil ons nou
almal Christene word terwyl ons geen opdrag daartoe het nie. Deur
vergeesteliking van die Skrifte skep Ha satan daardie deur tot ingang na
niks! hy met sy werkers het byvoorbeeld 6568 keer ons Skepper se naam
uitgehaal en vervang met “Here” wat beteken my “Baäl”, i.p.v. YHUH.
935 Keer het hulle YAHUSHA se naam vervang met “Jesus”. Tussen die ou
vertaalde Skrifte en die Sinai Skrifte in Engeland se museum (wat gereken
word as die oudste Bybel op aarde) het daar reeds 14800 veranderings
ingekom. Dit daar gelaat.
Die spore van hierdie Boere bloedlyn loop deur Nederland, Duitsland,
Frankryk, Switserland, terug deur die Piëmontese vallei van die Waldense in
die Alpe van Noord-Italië, die gemeentes van Klein Asië, Sirië, Samaria,
Judea, tot in Jerusalem. Dit beteken dat die Boerevolk die direkte en fisiese
nageslag van YHUH se uitverkore volk is. Neem bv. die naam “Boere”, dit is
'n geskiedkundige term wat verwys na 'n etniese en kulturele groep wat
bestaan het uit die afstammelinge van die hoofsaaklik Nederlandssprekende boere en hulle families wat hulle in die 1800's in die Oranje
Vrystaat, Transvaal, en tot 'n mindere mate Natal gevestig het en daar 'n
aantal Boere Republieke gestig het. Die groep sluit in die nakomelinge van
die Voortrekkers wat die Kaapkolonie in die begin van die 19 de eeu tydens
die Groot Trek verlaat het. Die Kaapse burgers wat later na die Transvaal of
Vrystaat geïmmigreer het is geassimileerde immigrante uit Europa. Verskeie
redes word aangegee vir die verlaat van die Kaapkolonie waaronder
ontevredenheid met die Britse koloniale regering. (1) Hulle het voortdurende
grensoorloë gehad tussen die Xhosas en die inwoners van die Kaapkolonie
(2) Gepaardgaande gebrek aan sekuriteit (3) Gebrek aan grond (4) Afskaffing
van slawerny in die Kaap (5) Arbeidsprobleme (6) Politiese marginalisering.
Die term “Boer” het aanleiding gegee tot 'n aantal woord samestellings wat
verband hou met die kultuur en gebruike van die Boere insluitend:
Boeresport, Boeretroos, Boerekos, Boerekaas, Boereperd, Boerenooi, ens.
Die oorloë tussen die Boererepublieke (Oranje-Vrystaat en die ZuidAfrikaansche Republiek) word soms die Eerste- en Tweede Boere oorloë
genoem. Die term Boerevolk is ook histories gebruik as 'n alternatiewe
benaming van die Afrikaners of 'n gedeelte daarvan. Die term is ook in baie
ander tale oorgeneem soos Engels: Boers, Frans: Les Boers en Duits: Die
Buren. Die term is later met beide positiewe (prysend) en negatiewe
(beledigend) konnotasie in die letterkunde en alledaagse lewe gebruik om na
Afrikaners te verwys. Die Boere was afstammelinge van setlaars wat hulle
sedert die 1650's tot die 1800's in Suid-Afrika gevestig het. Hulle is
merendeels die nasate van Nederlandse Vlaminge, Franse Hugenote, Britte
en Duitsers (Baie van die werke kom van ‘Wikipedia’)
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Skandinawiërs, Portugese, Italianers, Pole, Skotte, Engelse, Iere en Walliesers
vorm ook ‘n klein gedeelte van die Boerevolk se voorouers. Die Britse
skrywer Sir Arthur Conan Doyle skryf byvoorbeeld in 1902:
"Neem ‘n Nederlandse gemeenskap van die soort wat hulself vir vyftig jaar
verweer het teen al die mag van Spanje, op ‘n tyd toe Spanje die voorste
wêreldmag was. Vermeng hulle met ‘n telg van daardie onvermurfbare
Franse Hugenote wat hul tuiste en besit prysgegee het, en hul land vir altyd
agtergelaat het ten tyde van die Edik van Nantes se herroeping. Die produk
moet uiteraard een van die mees geharde, lewenskragtige, onoorwinlike
rasse wees om ooit op die aarde gesien te word. Neem hierdie gedugte
mense en oefen hulle sewe geslagte lank in volgehoue oorlogvoering teen
woesteling manne en wilde dierasies, onder omstandighede waarin geen
swakkeling sou oorleef nie, plaas hulle sodat hulle uitnemende aanleg
opdoen met wapens en ruiterskap, gee aan hulle ‘n land wat uitnemend
gepas is vir die taktieke van die jagter, die skerpskutter, en die ruiter. Voeg
dan, einde laas, ‘n fyner temperament by hul militêre eienskappe deur ‘n
onverbiddelike lotvallige Ou Testamentiese geloof en ‘n vurige en
verterende patriotisme. Kombineer al hierdie kwaliteite en al hierdie
dryfvere in een indiwidu, en jy het die moderne Boer – die mees gedugte
teëparty om ooit paaie te kruis met die Britse Ryk.
Ons militêre geskiedenis is grootliks opgemaak deur ons konflikte met
Frankryk, maar Napoleon en al sy veterane het ons nooit so ru behandel as
hierdie vasberade plaasboere met hul antieke godsdiens en hul sorgbarend
moderne gewere nie. Kyk na die kaart van Suid-Afrika, en daar, heel in die
middel van die Britse besittings, soos die pit binne ‘n perske, lê die
uitgestrekte twee republieke, ‘n magtige domein vir so geringe nasie. Hoe het
hulle daar gekom? Wie is hierdie Teutoonse volk wat hulself so diep in
Afrika ingegrawe het? Dit is ‘n meermaal vertelde verhaal, en tog moet dit
weer vertel word om hierdie storie van selfs die mees kunsmatige inleiding te
voorsien. Niemand kan die Boer ken of waardeer wat nie die Boer se verlede
ken nie, want hy ís wat die verlede hom gemaak het."
Of soos N.P. van Wyk Louw sê “As jy ‘n trotse volk verkneg , word opstand
teen die reg sy reg”
‘n Paar stappe na trotse reg.
(1)Bring die Tabernakel terug in die huis (Kerke mislei ons volk al lankal);
(2)Bid onophoudelik (Smeek vergifnis en dat ons volk se oë oop sal gaan);
(3)Kom tot die besef dat die land deur VADER aan ons en ons nageslag
gegee was; (4)Gee jou tiende aan YHUH; (5) Sorg vir die arme die een wat
lyk soos jy (met die boodskap dit kom van “ YAHUSHA”); (6)Bly weg van
politiek af (dit verdeel die volk); (7)Eer die Sabbat (moenie inkopies doen of
sport op die rus- en gesinsdag nie); (8)Bly weg van geld sport (dit het ons
vryheid ontneem);
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(9)Bly weg van die TV, verkeerde films, koerante (dit is die vyand); (10) Kry
en koop ou vertaalde Bybels (Deel dit uit tussen jou mense); (11)Kry dadelik
orde in eie geledere ( Jou gesin, familie en vriende); (12)Pas jou kinders op
en so ook jou familie (YHUH het welbehae in ‘n gesin); (13)Besef die
ballingskap waarin ons is (Sien dit as die smeltkroes en suiwering tydperk
voor die groot dag). Ons land ‘moet’ staan onder YAHUSHA die Gesalfde.
Ondersoek jou geskiedenis, kyk waar jy vandaan kom, leer en onderrig jou
kinders daaroor (Kontak my vir meer traktate, dit is verniet).
Jes. 8:20 ; 9-12-16 ; 63:10-14 ; Hos. 4:6. ; Mat 15:8, 9 Mak 7: 6-7 ; Joh.
14:16,17,26 ; I Pet. 9 ; II Pet 1: 19-21 ; I Joh. 2:20,27. ; Open. 20:6. ens.
Ps. 83:5 Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is
nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. Duisende jare
gelede het ons die boodskap ontvang by die heiden. Ha satans se nageslag
bly dit sing, maar die vertroosting lê in Amos. 9:8-11. Kyk, die oë van YHUH
van die Leërskare is gerig teen die sondige wetsoortreders koninkryk, en
Ek sal dit van die aardbodem verdelg; maar Ek sal die huis van Jakob nie
heeltemal verdelg nie, spreek YHUH. :9 Want kyk, Ek gee bevel en sal die
huis van Israel onder al die nasies skud soos in ‘n sif geskud word, maar
daar sal geen korrel op die grond val nie. :10 Al die sondaars
wetsoortreders van My volk sal deur die swaard sterwe, die wat sê: Die
onheil onreinheid sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie. :11 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. Matt. 15:24
Maar YAHUSHA antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape
van die huis van Israel. Jer. 31:31 Kyk, daar kom dae, spreek YHUH, dat
Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;
Jes. 61:4 En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër
dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van
geslag tot geslag. Jes. 58:12 En die wat uit jou voortkom, sal die ou
puinhope bou; die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal
genoem word: Herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om
bewoonbaar te maak, ens.
Ons as die Boerevolk (wat afgemaak word as `n agterlike en eenvoudige
volk) is tog `n groot struikelblok vir die Wêreldmagte. Die Boerevolk is
onvoorwaardelik deur VADER hier aan die suidpunt van Afrika geplaas. Die
volk as ‘n profetiesevolk (na aan VADER se hart) onder die beskerming van
SY boodskappermag, moet optree as dit VADER se wil is. Indien die tyd daar
is om op te tree moet ons wat aan die Suiderpunt van Afrika woon die land
reinig vir ons Koning “YHUH”

8.
Aspris druk ek die verse in van Simon ook in: Joh. 6:68 En Simon Petrus
antwoord Hom: Meester, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van
die ewige lewe.:69 En ons het geglo en erken dat U die Gesalfde is, die Seun
van die lewende VADER. Ons as volk moet dieselfde sê!
Wat staan ons te doen: die dag van “chaos”.
Eerstens:
Word geestelik wakker en besef dat ons besig is met Ha satan. Stop
dadelik met alkohol, sport en kerke. Moenie meer vaste bates koop
nie. Koop kos en stoor Brandstof. Soek en kry vir jou en jou mense ‘n
beskutte area. Koop ammunisie, kamptoerusting en mediese
voorraad.
Tweedens:
Wanneer die dag aanbreek begin dadelik vir YHUH te werk waar dit
bevestig word in die Skrifte nl.: Breek alle obeliske en afgodsbeelde af
in die land. Verwoes alle dobbelhuise, lotto punte, seks winkels,
nagklubs en verbrand alle vuil boeke wat jy vind (Beroep jou op die
Skrifte).
Derdens:
Brand alle charismatiese, Rooms-Katolieke en susterkerke (NG, AGS,
A.P.K., Apostolie, ens). Roei die moffies uit, want hulle is ‘n gruwel
voor VADER !
Vierdens:
Alleenlik wanneer die Blanke Westerse volke sal besef dat hulle die
huis van Israel (die twaalf stamme uit Jakob) verteenwoordig sal
hulle op hulle identiteit as uitverkorenes en op hulle erfreg as
eersgeborenes kan aanspraak maak. Dit is net die waarheid wat
Israel (Boerevolk) sal vrymaak!

Bedink dit

