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DIE TYD IS NABY!  
 
Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe 
is, WANT DIE TYD IS NABY Op.1:3. Siener: “Kyk, ons dag kom ook nog, maar vir ons wat weet 
wat gaan gebeur en hoe die redding kom, sal dit nie so erg wees as vir die wat nie weet nie”. Die 
profete is opdrag gegee om die volk van die eindtyd te waarsku oor die verskrikking wat kom. Ons 
staan voor die donkerste tyd in ons volksbestaan, en om hierdie feit te ontken sal niks aan die saak 
verander nie, want elke profesie SAL op sy vasgestelde tyd in vervulling gaan.  Deur geloof het Noag, 
toe hy ‘n Goddelike waarskuwing ontvang het…met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot 
redding van sy huisgesin. En ons weet dat almal wat vir hom gelag het in die vloed omgekom het. 
 
Hierdie dokument is saamgestel deur Susan Pöhl, skrywer van “Geloftevolk Ontwaak” (beskikbaar by 
Hutten Buchdiens 012 8070434).  Hiermee sal gepoog word om agtergrond te bied, en lig te werp op 
die profesieë wat vir ons volk voorlê. Ons wil tog almal by die waarheid uitkom, en daarom is lesers 
welkom om kommentaar te lewer. (Lees asseblief eers die hele dokument voordat U op die betrokke 
onderwerp reageer). Ek wil beklemtoon dat ek oor geen profetiese gawes beskik nie (visioene, uitlê 
van drome ens), en verder dat ek aan geen kerk, politieke party of beweging behoort nie. Geen 
instansie word in hierdie werk verteenwoordig nie.  
 
Ek bedank graag Pierre Rautenbach, Chris Vermeulen en Veronica Nagel vir hul insette en 
ondersteuning. Verder word ‘n beroep gedoen om slegs Adriaan Snyman (en skrywers wat hy self as 
betroubaar ag soos prof AWG Raath), se werk te gebruik as bron vir Siener van Rensburg se visioene. 
Daar is literatuur oor Siener wat nou die rondte doen waarin hy glad nie aangehaal word nie, wat die 
profesieë weerspreek, en ‘n mens laat dink aan iets wat Nasionale Intelligensie sou versprei. Siener 
het immers gesê dat ‘n man van Mosselbaai oor hom sou skryf. Snyman haal Siener presies aan, en 
kan ons dan debateer oor die betekenis daarvan. In die lig van Siener wat gesê het die swart bewind 
van korte duur sou wees (al voel dit vir ons soos ‘n ewigheid), is dit verstaanbaar dat van sy gesigte 
(wat nou eers in vervulling gaan), gekoppel is aan gebeure wat in die 90’s afgespeel het. Snyman 
Skryf: “Oor die jare heen het dit dikwels gebeur dat van Siener se gesigte eers verklaar kan word 
nadat die gebeure waarna dit verwys, plaasgevind het”. Sonder Snyman se harde werk en jare-lange 
navorsing, sou ons kennis van die ou Siener en sy gesigte baie beperk gewees het. (Aanhalings word 
geneem uit Boodskapper van God derde druk 1996. Siener se verklarings van simbole verskyn in 
skynsskrif in hakkies).  
 
INHOUD:  
HOOFSTUK 1: INLEIDING: 1) Wat gewees het sal weer wees 2) Die wêreldmagte 3) “Alles in die 
geheim” 4) Zimbabwe neem deel aan Uhuru. 
HOOFSTUK 2: AGTERGROND: 1) Die Boerevolk 2) Die valse Jode 3) Alle volke, nasies en tale 4) 
Gam se geslag 5) “Kyk na die parlement...” 6) Die kerk - Die strafgerig 7) Die Boom - Die Vierkleur 
8) Filidelfia die boonste poort 9) Daniël 12  10) Die Gruwel 11) Obama die Antichris? 12) Die twee 
diere 13) Die Derde WO 14) Die Troon van Dawid - Die Juda-leier 15) Die twee getuies - Die 
Duitsers is Judeërs 16) ‘n Derde van die volk bly oor 17) Die Verbond - Die 144 000 diensknegte 18) 
Die Tempel 19) Die vier Lewende Wesens 20) Die sewende jaar 21) Angus Buchan – Die ander 
Engelsman, Die man met die bruin pak 22) Nag Van Die Lang Messe – Die Skrif en Uhuru, Die 
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Heilige Gees verlaat ons, Die Gelofte, “Ons Gaan Weer Veg As Die Gras Groen Word” , Die groot 
droogte. 
HOOFSTUK 3: AANLOOP TOT DIE OORLOG: 1) Maak gereed vir ballingskap – Nuwe tronke 2) 
Traktaat word bevestig 3) Verootmoedigingsdag 4) Aardbewing – Koeberg, Jan Kempdorp 5) Derde 
WO 6) Staatsgreep in Duitsland. 
HOOFSTUK 4: 1) Doodsberig 2) Sewe dae staatsie 3) Nag van verskrikking 4) Tydskaal van oorlog 
a) Eerste 40 dae: Ballingskap, Volk sonder Heilige Gees, Drie Blou briewe, Gelofte b) 390 dae: 
Yahweh terug by Sy volk, Duitse hulp c) Tweede 40 dae: Verbond 5) Nuwe leier 6) Die volgende 
vyand, Tente in die woestyn. 
HOOFSTUK 5: 1) Einde van 3½ jaar 2) Armageddon – Die einde van Esau 3) Die duisend-jarige 
vrederyk 4) Geslagsregister. 
ADISIONELE INLIGTING: 1) Tydskaal 2) Verbode geskiedenis  3) Iets om aan te hou. 
 
HOOFSTUK 1 
INLEIDING:  
1. Wat gewees het sal WEER WEES, en wat gebeur het sal WEER GEBEUR…Pred.1:9. Waar die 
Ou Testament die geskiedenis van daardie dae vertel, het dit ook na toekomstige gebeure verwys wat 
weer sou plaasvind. Van die gelykenisse in die Nuwe Testament het ook betrekking op die toekoms 
gehad. Dieselfde geld vir gebeure tydens die Tweede Vryheidsoorlog, en veral die Rebellie van 1914 
(bv “…dan trek ons weer af Prieska toe soos in 1914”). Maar, van die situasies word nou omgeruil 
want terwyl die Rebellie ‘n mislukking was, sal die opregte deel van die volk hierdie keer uit die stryd 
tree met algehele vryheid (en Namibië weer die eiendom van die Duitsers word). Ook het die dood 
van ‘n volksleier destyds, nou betrekking op die dood van ‘n vyandige leier ens.  
 
Met die Boere se oorgawe aan die einde van die Rebellie (waartydens die Boere wou keer dat die 
Smuts en Botha regering Duits Suidwes-Afrika vir Engeland annekseer, en die Boere met die Duitsers 
‘n ooreenkoms/Traktaat aangegaan het), het Siener gesê: “Ons werk is afgedaan, nou moet ons die 
wapen neerlê, want die tyd van die vervulling van ons vryheid is nog nie aanstaande nie. In die verre 
toekoms sal daar weer ‘n oorlog kom om hierdie een voort te sit, en dan word die oorlog hervat en 
leef die hoop weer. Daarom moet Genl Botha nou vir Duitswes vat, anders het die Duitsers geen 
rede om dit weer terug te vat en so ons Traktate te verwesenlik nie”. So is dit dan ook dat figure uit 
ons geskiedenis  (o.a. De la Rey en de Wet), in Siener se visioene oor die oorlog wat nou ‘hervat’ sal 
word, dus mense voorstel wat merkwaardige rolle gaan speel.  
 
Na die tog deur die woestyn, is die land Kanaän onder die volk verdeel (Gen.49, Num.33 en 34, 
Deut.1, 2 en 3 en Rig.1). Hierdie Bybelgeskiedenis is herhaal, want oorgesit op ons landskaart beskryf 
dit die Groot Trek met al sy ontberinge presies. Name vir plekke, riviere, swart stamme ens in die 
profesieë wat betrekking het op ons, kan dan aan plaaslike name gekoppel word (bv Egipte en 
woestyn = Kaap, Kades-Barnea = Oosgrens, Hesbon = Natal, Amoriete = Zoeloes, Jordaan = 
Oranjerivier, Eufraat = Zambesirivier ens). 
 
2. DIE WêRELDMAGTE onder die vaandel van die VN, wil suider-Afrika besit vir sy minerale 
rykdom – maar sonder Boerevolk en miljoene parasiete. Die finale deel van hul plan moet dus nou 
uitgevoer word. Soos in elke ander teikenland gebruik hulle die media as propaganda-masjien, hits 
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konflik aan tussen verskillende etniese groepe, verskaf wapens, veroorsaak ‘n burgeroorlog en kom 
dan agterna in as die groot ‘vredebewakers’ om die ‘order te herstel’.  
 
Teen Julie was daar reeds 1 miljoen gemelde gevalle wêreldwyd van varkgriep (N1H1). Soos met 
voëlgriep (H5N1), is dit ook net ‘n toets om te sien hoe vinnig dit die arm en oorbevolkte wêrelddele 
kan bereik, aangesien die VSA beplan om miljoene mense af te maai met bio-aanvalle. Volgens ‘n 
verslag opgestel deur die Russiese Gesondheidsdepartement, is dit nie die N1H1 virus wat hul 
bekommer nie, maar dat dit sal vermeng met die dodelike H5N1. Wetenskaplikes verklaar dat die 
N1H1 alreeds RNA segmente van die H5N1 bevat, en dat hierdie mengsel slegs a.g.v. opsetlike 
manipulasie tot stand kon kom omrede sekere transmissie-oordraers aandui dat dit geneties-vervaardig 
is, en dus ‘n militêre biologiese oorlogswapen. Die hoof aandeelhouers in die farmaseutiese 
maatskappy wat die anti-virale Tamiflu vervaardig, is Donald Rumsfeld en George Schultz. Met die 
anthrax uitbraak in 2001 het die Carlyle-groep (wat ook wapens vervaardig), met George Bush snr en 
Osama bin Laden as hoof aandeelhouers, honderde miljoene dollars gemaak met die verkoop van 
Cipro medisyne. Wat interesant is, is dat die VSA se weermag, en nie die Wêreld Gesondheids 
Organisasie nie, die kuur vir hierdie nuwe varkgriep beheer. (“Die Vaandeldraer” volume 3). 
 
Soos dit algemeen bekend is dat die Amerikaners nooit op die maan geland het nie (die hele episode is 
in ‘n ateljee afgeneem om die Russe kamtig een voor te wees in die “space race”), net so het Mandela 
(‘n Vrymessellaar) bitter min tyd op Robbineiland deurgebring. Hy was jarelank in London en  
Moskow waar hy opgelei is vir sy nuwe pos as super-president. In 1990 het hy die Kremlin besoek en 
‘n volledige plan is aan hom deurgegee wat in werking sou tree met sy dood. (Hy het self gesê: “Rest 
in peace until I die”). Die VSA het ‘n lugmagbasis in Botswana wat regstaan hiervoor - terwyl die 
ANC glo dat dit slegs daar is om te help indien die Boere in opstand sou kom. Mbeki is ook net ‘n  
pion, en was getaak om te sorg vir chaos in die S.A. politiek en ‘magsdeling’ in Zim, met die doel dat 
dit sal oorspoel in ‘n burgeroorlog.  
 
3. “ALLES IN DIE GEHEIM”: “Hierdie donker tyd sal saamval met ‘n instroming van swartes uit 
Oos-Afrika. Planne word in die geheim gemaak om ons volk te vernietig en swartes word bewapen 
deur die kommuniste...al wat Afrikaner is sal bymekaar moet staan. Hulle sal in die geheim na ons 
hawens toe kom. Hulle hits die koelies, basters en kaffers teen ons aan. Daar is oral spioene...”.  
Siener het verder vertel dat Engeland wapens en troepe stuur, hou geheime vergaderings, “…en hits 
die swartes aan om aan die opstand (Uhuru) deel te neem wat hulle (Engeland) sal begin”. Kan ons 
hieruit aflei dat die Britse Intelligensiediens die dag van Mandela se dood sal bepaal? Want, vanaf 
Verwoerd se moord is die Wêreldmagte se planne volgens skedule presies uitgevoer hier in S.A. en 
Zimbabwe. (Terwyl die ANC Uhuru sal wil uitstel tot na die 2010 wêreldbeker, het die Wêreldmagte, 
asook die  profesieë, nie ‘n saak met sokker nie). 
 
Die Nov 2007 uitgawe van Airnews het berig dat die S.A. Lugmag ‘n “Gripen fighter fleet” by die 
Swede aankoop. Hierdie vliegtuie is toegerus met “Erieye Surveillance System” as deel van die 
“security solutions for the upcoming 2010 FIFA World Cup Soccer…we need this technology for 
crowd control inside the stadiums…” !!!!! Afgesien van die bestaande weermag wat die ANC onder 
sy beheer het, praat ons nie eers van die biljoene Rande wapentransaksies nie, en dit terwyl die ANC 
geen buitelandse vyande het nie. Verder word wapens daaglik op groot skaal oor ons landsgrense 
ingebring, en  wit ongemerkte busse word gereeld gesien wat swartes Mosambiek toe heen en weer 
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karwy vir militêre opleiding. Die Chinese koop ook plase en ou myne op wat hul gebruik as bergplek 
vir wapens. (Let op na die Chinese wat die land instroom. Hulle is almal jongmense sonder kinders, 
en dit beteken net een ding – hulle is soldate wat die tyd afwag en intussen klein winkels bedryf as ‘n 
rookskerm). China het ook 800 hektaar aan die suidelike punt van die wildtuin gekoop aangrensend 
Mosambiek – ‘n klipgooi van Maputo-hawe. (En weereens dink die ANC die kommuniste is hier om 
hulle te help). Ons almal weet hier kom ‘n ding, maar terwyl ons vyande druk besig is om reg te maak 
vir die ‘revolution’ en uitwissing van die Blanke volk in suidelike-Afrika, kyk ons rygby, krieket en 
hou braaivleis. Zuma het self sy temalied “Awuleth’ umshini wami” in Afrikaans vertaal as “Bring 
die masjiengeweer” op versoek van ‘n Vrystaatse sakeman (Rapport 16 Augustus). Ons moet kennis 
neem dat Mandela Juliemaand 91 word, reeds baie siek en uiters swak is, die glaskas reeds ingevoer is 
en die uitsaairegte vir sy begrafnis reeds verkoop is.  
 
Snyman se verklaring is ook bevestig oor die wit ongemerkte Britse boeiings wat by sekere 
lughawens en lugmagbasisse regstaan om Britse burgers vinnig die land uit te neem (Siener – Blaas 
die Basuin). Almal is beman en op ‘n permanente gereedheids-grondslag. Op Uppington alleen staan 
25, terwyl daar onlangs nog net vier was.  
 
4. ZIMBABWE NEEM DEEL AAN UHURU: Daar steek baie meer in die Zim-krisis as net ‘n aap 
wat nie van sy mag wil afstand doen nie. Want terwyl Engeland en die VSA lande soos Kosovo, Irak 
en Afganistan kan bom (om van ‘n enkele leier of “terroris” ontslae te raak), kan hulle in Mugabe se 
geval slegs ‘n skerpskutter stuur. Weereens is dit ‘n situasie wat hulle wil gebruik om hul geheime 
agenda te bevorder. Dit is duidelik uit die profesieë dat ‘n burgeroorlog in Zim op hande is, en dat ‘n 
oorlog in S.A. onmiddelik daarop sal volg, en dit word presies so deur die Geldmag beplan. (5 
Augustus het Eastcoast Radio, RSG, Jakaranda en Radio Good Hope berig dat Mugabe regmaak vir 
oorlog teen die MDC). “Maar voordat die Boerevolk se laaste stryd aanbreek, sal ‘n emmer 
bloed hier bo in die noorde van suider-Afrika omval”. (In die Skrif verwys “noorde” na die 
noordelike deel van ‘n gebied, en “Noorde” na die Noordelike-halfrond of Rusland): “Hier in die 
noorde (Zim) kom daar ‘n rooi vlag uit (verkiesing). Die aarde is daar omgeploeg (deurmekaar), 
maar dan sien ek ‘n tweede rooi vlag (herverkiesing) kom uit. Toe sien ek spanne swart osse (swart 
gevaar) wat besig is om in te span (organiseer) en hulle kyk reguit hierheen. Dan raak die gras aan 
die brand (geweld breek uit) en brand reguit hierheen”. “’n Groot huis (regering) raak weg in die 
noorde. Dit is skemer (moeilikheid). ‘n Styl damwal (ekonomie vernietig) en ‘n Boer met ‘n tou 
(reddingsmiddel)”. Jer.46:19-23: “In die noord-ooste kom daar een sif (verkiesing) op die vloer 
(onderhandelinge) en toe raak die kafferkoring se kaf weg (geldskaarste), en toe kom daar weer een 
sif (herverkiesing) op die vloer. Daar land ‘n vaartuig en hy lyk soos ‘n platboomskuit (VSA se 
Theodore Rooseveld oorlogskip)”. Maak vir jou toebereidsels om in ballingskap te gaan…’n 
steekvlieg kom van die noorde af…ook haar huurtroepe…hulle geluid is soos ‘n slang (in die 
geheim). Met leermag trek hulle en kom na haar (dogter van Sion) met byle (wapens)…hulle is meer 
as sprinkane. 51:48: Inwoners van Sion (S.A.)…want uit die noorde kom die verwoesters.   
 
Volgens Siener organiseer die swart leiers in die geheim. (Mbeki se samesprekings met Zanu PF en 
die MDC het ook hul deelname aan Uhuru behels). ‘n Burgeroorlog breek in Zim uit (a.g.v. die 
mislukte eenheidsregering, hongersnood en siektes). “Aan die noordekant gloei houtkole. Die sloot 
(gevaar). Rooi grond (bloedvergieting). Bulle (Mugabe en Tsvangirai). Een val en kry min”. “’n Rooi 
vlag wat opgetrek word (verkiesing). Klomp mense wat so afkyk (wêreld hou situasie dop). ‘n Man 
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wat aan die anderkant uitkom (Mbeki). Klomp jong doringbome (struikelblokke) wat afgekap is en 
nou staan net die stompe daar (Blankes van plase afgesit). Waens met vroue en kinders, die seile word 
wit (ons mense). Baie karre kom verby. Die watervoor (ooreenkoms – eenheidsregering) met die 
pomp daarin (samewerking). Die pomp vol sand (misluk). Die mense wat die pomp oopsteek 
(parlement val plat, ‘groot huis in noorde raak weg’ en burgeroorlog). Die waens wat optrek (ANC 
afvaardiging) na die kampplek (samesprekings). Die swart osse (swart gevaar) kom af...”.  
 
Die oorblywende Blankes word eerste aangeval en vlug hierheen tesame met onbewapende swartes 
wat vlug vir die geweld. (Hierdie vlug sal nie voor Augustus ’09 plaasvind nie). “Daar is ‘n wa sonder 
seil (sonder beskerming) en dit is vol kaffers. Daar is ‘n nou poort (Beitbrug) en toe borrel die kaffers 
en witmense deurmekaar daaruit”. “Agter die Engelse verskyn ‘n lang ry kafferassegaaie, dan val daar 
‘n emmer bloed om (burgeroorlog). Die ander Blankes vlug na ons kant toe. Die stof voor die waens 
raak aan die brand (hits geweld hier aan). Tussen die berge (koninkryke/stamme hier) slaan rook uit, 
mense wat hard veg”. Hierdie situasie sal etniese geweld in S.A. aanhits (baie Blankes glo ons gaan 
veilig op die kantlyn sit), maar dan volg die doodsberig en sal die hele spul, noord en suid van die 
Limpopo met hul weermagte, voorlopig saamstaan om Uhuru uit te voer. (...vyand wat teen jou 
opstaan…op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie [sewe swart stamme van Deut.7:1] 
voor jou uit vlug Deut.28:7). Ons sal vanuit Mosambiek ook aangeval word: “ek gaan oos en van voor 
kom sprinkaanvoëls (mense wat vlug voor die ‘beeste’)”.  
 
Afgesien van die verdeeldheid tussen die MDC en Zanu PF in Zim, die Zoeloes en Xhosas  en die 
ANC en vakbonde hier, is daar hoofsaaklik twee groepe te sprake: die Mbeki/Mugabe kamp en die 
Zuma/Tsvangirai kamp. Verder sal hierdie vakbonde ingespan word om met stakings en massa-aksies 
die land in chaos te dompel, en daardeur die ANC se bevoegtheid in twyfel te stel. En omdat die 
politiek hom presies afspeel soos bepaal deur die Wêreldmagte, sal hulle sorg dat albei  S.A. en 
Zimbabwe gelyktydig in plofbare situasies verkeer. Intussen sal ‘n xenofobiese klimaat ook weer  
geskep word deurdat Beitbrug oopgestel is, en Zimbabwiërs nou vrylik sonder paspoorte inkom. 
Hierdie etniese oorlog waarby Zimbabwe betrokke is, sal aan die gang gesit word kort voor  Mandela 
se dood. Met sy dood (die teken vir Uhuru), sal al die swartes (wat dan klaar in “oorlogs-mode” is), 
voorlopig eers saamstaan om die witman uit te wis, voordat hulle mekaar weer aanvat. Die finale deel 
van die Geldmag se plan sal dan afgehandel wees (of altans so dink hulle!). 
 
HOOFSTUK 2 
AGTERGROND: Om sin te maak van die profesieë, is ‘n begrip tov die volgende onderwerpe 
noodsaaklik, omdrede dit die basis vorm van die gebeure waarna die profesieë verwys. Dit gebeur 
dikwels dat ‘n visioen oor ‘n enkele gebeurtenis, weer deel uitmaak van ‘n visioen wat ‘n reeks ander 
gebeure ook uitbeeld. Verder is die kernsake in die Skrif vir die eindtyd  inmekaar gevleg, en maak 
die een nie sin  sonder kennis van die ander nie. Daarom is dit moeilik om van die staanspoor af 
profesieë in volgorde te probeer plaas. (Vir dié rede moet dele van hierdie dokument ook nie 
oorgeslaan word nie). Gewapen met kennis kan ons begin om die profesieë te verstaan, in konteks 
beskou en in volgorde plaas (en ook nie maklik deur valse profete mislei word nie). 
 
Ons moet verstaan dat die hele Skrif, Ou en Nuwe Testament, ‘n bemaking is aan ‘n spesifieke volk, 
wie se bloedlyn strek deur Abraham, Isak en Jakob. Aan Jakob is belowe sy nageslag (die 12 stamme 
van Israel), sal ‘n menigte word, en dit is ‘n fisiese Israel -  die Blanke Westerse volke, wat destyds 
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verstrooi is, en dit is ‘n fisiese Israel wat in die eindtyd tussen die heiden-nasies weer versamel sal 
word. En sonder die kennis van waarom Yahweh sal kom om wraak te neem op die heidene, en 
tergelyketyd die opregtes van Sy volk  red, sal die boodskap van die hele Skrif ook nie verstaan word 
nie. Israel is die stam van Sy erfenis Jer.51:19…my broers, my stamgenote na die vlees…hulle is 
Israeliete aan wie die aanneming behoort…uit wie die Christus is na die vlees Rom.9:3-5. Soos 
Israel, ‘n enige nasie wat Yahweh vir Hom as volk gaan verlos het…Israel bevestig as ‘n volk vir U 
tot in ewigheid…U woord is waarheid 2 Sam.7:23-28. (Sien geslagsregister vanaf Adam tot by Jakob 
se twaalf seuns in Hoofstuk 5).  
 
1. DIE BOEREVOLK: Die profete van ouds het die volksplanting van ‘n wit volk in suidelike-
Afrika gesien. Volgens antieke Bybelkaarte is die riviere van Kus (Afrika) die Kunene, Kuando, 
Kavango en Zambesi, wat beteken dat  die land suid van die riviere van Kus Namibië, S.A. en 
Zimbabwe beslaan. Volgens Gen.49, Deut.33 en Jes.8 het hierdie volk uit verskillende Israel-stamme 
ontstaan:  Sebulon (Nederlanders), Naftali (België - Vlaminge, Franse en Duitsers) en Aser (Franse), 
‘n volk wat uit die nasies versamel is en op die middelpunt van die aarde woon (Eseg.38:12), en word 
die dogter van Sion en Juda genoem. Hierdie land is die berg Sion waar Yahweh se heilige (beteken 
apart gestelde) volk woon. En vir die stam van die kinders van Juda, het die lot geval…tot ver in die 
suide, en hulle suidelike lyn was van die end van die soutsee van die tong af wat na die suide toe 
uitsteek Jos.15:1-2. …Hierdie een is daar gebore. En van Sion sal gesê word: Man vir man is daarin 
gebore…Yahweh sal tel as Hy die volke opskrywe: Hierdie een is daar gebore Ps.87:1-6. Ja, Ek sal 
hom ‘n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde Ps.89:28. 
 
Die Sion area/stad van Dawid, was Juda s’n (die dogter van Sion verwys na Juda). Jerusalem was 
Benjamin se hoofstad (die dogter van Jerusalem verwys na Benjamin). Die twee is weer langs 
mekaar hervestig, Jerusalem (Zimbabwe) noord van Sion (S.A.), want wat gewees het sal weer wees. 
Benjamin: Sal later bekend staan as Jerusalem…sal veilig by Yahweh woon…tussen berghange…het 
die Jebusiete (swart nasie) nie verdryf nie…Juda (Boerevolk) moes borg staan vir sy 
veiligheid…onheil dreig uit die Noorde (kommunisme)…sal moet vlug op ‘n tyd…word deel van die 
stam van Juda (vlug na S.A. Rig.1:21, Deut.33:12, Gen.44:23 en 32 en Jerr.6:1-3). Wanneer Obadja 
praat van die velde van Efraim/Engeland wat Israel weer in besit sal neem (ou Engelse kolonies) tot 
by die Sarfat/Soedan, word Benjamin/Zimbabwe afsonderlik genoem en word dus nie as ‘n ou 
Engelse kolonie gereken nie. (Alhoewel hoofsaaklik Engels-sprekend, het die Benjamiete Afrikaanse, 
Ierse en Skotse vanne terwyl die ‘Engelse’ na Engeland verwys het as “home”). 
 
2. DIE VALSE JODE: Die “Jode”, soos ons hulle ken (haakneuse), is nie die Jode van die Skrif nie, 
(Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie Rom.2:28). Hulle is Edomiete uit Esau (Jakob 
se tweelingbroer) en het eeue voor Yahshua/Christus slegs die Joodse geloof aangeneem. (Die 
sinagoge van satan, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg Op.3:9). In die tyd 
van Yahshua was die huis van Israel reeds weggevoer (721VM/Voor Messias), en dit was vir die 
valse Jode vir wie Hy gesê het: Julle glo nie, want julle is nie van My skape (Israel) nie Joh.10:26 (Ek 
is net gestuur na die verlore skape van Israel Matt.15:24), en: Julle het die duiwel as vader Joh.8:44. 
Yahshua het ook van gelykenisse gebruik gemaak sodat die valse Jode nie sou verstaan en hulle dalk 
bekeer nie (Mark.4:11-12),  en: Waarom ken julle My spraak nie? Omdat julle na My woord nie kan 
luister nie Joh.8:43.  
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Jakob se vierdie seun Juda, wie se nageslag die ware Jode verteenwoordig, is die vernaamste van die 
12 stamme. Rom.2:29 lees: Maar HY is ‘n Jood wat dit in die verborgene is. Die ware Juda is dus nie 
aan die wêreld bekend nie, want die Assiriërs en Babiloniërs wat Israel weggevoer het, het hulle by 
ander name genoem met die wete dat hulle verbintenis met die naam Israel mettertyd sou verdwyn. 
(Kom laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer 
gedink word nie Ps.83:4-6). Die Edomiete (Esau se nageslag/valse Jode) probeer Jakob (Israel 
Gen.35:10) kul uit sy erflating en geboortereg deur sy identiteit te verberg.  In Mal.1:2-4 sê Yahweh 
Hy het Jakob lief maar haat Esau en is op hom vertoornd tot in ewigheid. 
 
Die staat van Israel in die Midde-Ooste is lankal nie meer die heilige land nie (Die groot stad wat 
geestelik genoem word waar ook onse Here gekruisig is, Sodom en Egipte Op.8:11), want Yahweh 
het Sy volk verstrooi en die dogter van Sion in suider-Afrika geplant. Die “Jode” sê: “Ons sal 
terugkeer na die heilige land en die verlate plekke herbou”, maar Hy antwoord: Laat hulle bou, Ek 
breek dit tog af Mal.1:4 en: Waarlik, in die dag sal daar ‘n groot aardbewing wees in die land van 
Israel, en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaarstort en al die mure op die aarde 
val Eseg.38:19-20.  
 
Maar Esau se identiteit sal bekend word, die holocaust-foefie oopgevlek word en wêreldwye Jode 
bejammering tot ‘n einde kom: Want Ek het Esau ontbloot, jou hart het jou bedrieg...Hoe is Esau 
deursoek...sy verborge skatte deursnuffel Obadja 1. Ek sal maak dat hulle kom en voor JOU (huis van 
Israel) neerbuig en erken dat ek JOU liefgehad het Op.3:9.  
 
3. “ALLE VOLKE, NASIES EN TALE” aan wie die verlossing en beloftes behoort, verwys nie na 
almal op aarde nie, maar na die “menigte van nasie” uit Jakob (Gen.35:11),  die 12 stamme van 
Israel, d.w.s. die Blanke westerse volke. Die  term ‘Israeliet’ verwys NIE na ‘n persoon wat ‘n sekere 
geloof aanhang nie, maar na ‘n persoon wat uit ‘n suiwer Blanke bloedlyn gebore is. (Nasie is vertaal 
uit die woord “ethnos” wat etnies beteken d.w.s. ‘n suiwer bloedlyn). Die spore van elke suiwer 
Blanke loop deur Nederland, Duitsland, Frankryk, Switserland, terug deur die Piedmontese vallei van 
die Waldense in die Alpe van Noord-Italië, die gemeentes van Klein-Asië, Sirië, Samaria, Judea, tot 
in Jerusalem. 
 
DIE “HEIDENE” aan wie die Apostels die Woord verkondig het op hul sendingsreise, was 
ongelowige Israeliete wat Baäl gedien het (juis die rede waarom Yahweh hulle verstrooi het). Die 
“Jode en heidene” (Jews and gentiles) verwys dus na Juda/Jews (wat Benjamin insluit Jer.6:1 – twee 
stamme), en die heidene/gentiles (die ander tien stamme). Yahweh het uitgesien om ‘n volk uit die 
heidene vir Sy Naam aan te neem…die vervalle hut van Dawid (Juda) weer oprig…sodat die 
oorblyfsel Yahweh kan soek, en al die nasies oor wie My Naam uitgeroep is (Israel - Deut.7:6 en 
Luk.1:33). Maar dat hulle moet onthou van die dinge wat deur die AFGODE besoedel is  
Hand.15:14-20. So sal dan baie volke en magtige nasies kom…In die tyd (eindtyd) sal TIEN MAN 
(tien stamme) uit al die tale van die nasies die slip van ‘n JOODSE MAN (twee stamme - Juda en 
Benjamin) gryp en dit vashou en sê: ons wil met julle saamgaan want ons het gehoor dat Yahweh met 
julle is Sag.8:22-23.  
 
 Die Israeliete het burgers geword van die onderskeie lande waarheen hulle verstrooi is (Hand.11:19-
20), daarom was die “Grieke” bloot Grieksprekende Jode (Joh.7:35). Hy wil tog nie na die 
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verstrooides onder die Grieke gaan en die Grieke leer nie Joh.7:35. Yahshua het die dissipels beveel 
om nie na die Samaritane of heidene (heidennasies) te gaan nie, maar na die verlore (ongehoorsame) 
skape van Israel (Matt.10:5-6). Hy het ook gesê: Ek bid vir hulle (dissipels), Ek bid nie vir die  
wêreld nie…Maar Ek bid nie vir hulle (dissipels) alleen nie, maar ook vir die (verlore skape van 
Israel) wat deur hulle woord in My sal glo Joh.17.  
 
In Hebreeus en Grieks beteken die woord “wêreld” of “aarde” ook grondgebied, bewoondegebied, 
sosiale systeem, ordelike bestel, samelewing of Romeinse Ryk. Dit verwys dus nie altyd na die hele 
aardbol nie. Paulus sê dat sy sendingsopdrag uitgevoer is, dat die Evangelie die hele wêreld bereik 
het, die ganse mensdom onder die hemel (Kol.1:3-6). Keiser Augustus het bevel gegee dat die hele 
wêreld ingeskryf moes word (Luk.2:1). Hy het duidelik ‘n volkstelling binne sy eie wêreld, die 
Romeinse Ryk, voor oë gehad. Oor die Apostels en hul sendingsreise sê Yahshua in Matt.10:23: Julle 
sal met die stede van Israel (nie heiden nasies nie) sekerlik nie klaar kry  voordat die Seun van die 
Mens kom nie. (Ons kan ook aanvaar dat die hele aarde nie onder water was tydens die sondvloed nie, 
en beperk was tot ‘n grondgebied wat heelwaarskynlik tussen berg Ararat [die huidige Turkye] en 
China strek. Dit is ook net logies dat twee van al die soorte diere, vee, kruipende diere en voëls op 
aarde  onmoontlik in die ark kon gewees het).  
 
Die Skrif tref onderskeid tussen Israel (skape) en al die ander nasies (bokke) op aarde. Indien ‘n teks 
‘teenstrydig’ met die algemene boodskap van die Skrif is, moet dit egter in die lig van die ganse Skrif 
gesien word. Yahshua verduidelik die begrip naaste in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan 
(Luk.10:25-37). Die Samaritaan het ‘n beroofde man gehelp (maar die Leviet en priester het nie). 
Yahshua vra die wetsgeleerdes wie van die drie die beroofde se naaste is (m.a.w. al drie was nie sy 
naaste nie). Na aanleiding van sy antwoord, het Yahshua nie gesê hy is sy naaste nie, maar “Gaan en 
doen jy net so”.   
 
Rut was sogenaamd ‘n Moabiet, maar Naomi-hulle het slegs in die veld van Moab vertoef, ‘n gebied 
wat deur Moses aan die stam Ruben, Gad en Manasse gegee is (Jos.13). Hulle het dus burgers van ‘n 
vreemde land geword. Tydens Nehemia se terugkeer na Israel is die gebied weer in besit geneem 
(Neh.9). Volgens Jos.13 en Neh.9 kom Rut uit Israelitiese grondgebied.  Die twee ‘Moabitiese’ 
skoondogters, Rut en Orpa, sê hulle wil saam met Naomi teruggaan na haar volk, d.w.s. haar stam 
(Rut 1:10). U volk (Israel) is my volk (ethnos/bloedlyn), en U Elohim, my Elohim v16.  Rut noem 
haarself ‘n “vreemdeling” (onbekende), en nie ‘n vreemde (volksvreemde) nie (2:10)...En mag jou 
huis word soos die huis van Peres (Juda se seun, soos Benjamin deel van Juda geword het) 4:12.  Sou 
Yahweh gesorg het dat ons Verlosser uit ‘n Moabitiese bastergeslag kom as Hyself die volgende wet 
neergelê het? Geen Moabiet mag in die vergadering van Yahweh kom nie...Deut.23:3. (Salomo is 
gestraf omdat hy o.a. ‘n Moabitiese vrou geneem het). ...Want Ek, Yahweh, het nie verander nie 
Mal.3:6. (Terloops “tot in die tiende geslag” staan in die oorspronklike Skrif as “tot in ewigheid”). 
 
4. GAM SE GESLAG: Die Kusiete en wilde diere is die swartes van Afrika (Kus/Cush in 
Hebreeus beteken swart), wat solank hulle nie die kleur van hul velle kan verander nie, hulle 
geweldenaars sal bly (Jer.13:23 en 1 Kron.1:10), vir ‘n loon werk, en is ook die afknypers, 
treksprinkane, kaalvreters en voetgangers   – ‘n ontelbare nasie (Joël 1:1-2). Selfs ‘n baster mag 
tot in die ‘tiende geslag’ (tot in ewigheid) nie in die Vergadering van ons Vader kom nie (Deut.23:2). 
Job 24 gee ‘n baie goeie beskrywing van die swarte, ook o.a. dat hy nie ‘n siel het nie: Die 
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moederskoot vergeet hom, die wurms eet smaaklik aan hom. Aan hom word nie meer gedink nie. So 
dan word die onreg verbreek soos ‘n stuk hout (wat vergaan asof dit nooit bestaan het nie v20). Hulle 
raadpleeg ook voorvadergeeste Jes.19:4. (Ook interessant is die feit dat net die diereryk albino’s 
oplewer en oor nagvisie beskik). 
 
APARTHEID: Omdat ons Judeërs is, is die drang om ons apart te hou baie sterk ontwikkeld, want die 
woord “HEILIG” beteken apart gestel. Want jy is ‘n volk HEILIG aan Yahweh, jou het Yahweh 
UITVERKIES om uit AL die volke wat op die aarde is, Sy EIENDOMSVOLK te wees Deut.7:6. Juda 
het Sy HEILIGDOM (apart gestelde volk) geword Ps.114:2. Apartheid is ‘n opdrag van Yahweh aan 
Sy volk. 
 
Die profete het melding gemaak van ‘n “woord” (wat net so in alle tale  oorgeneem is): Hulle wat ‘n 
mens as sondaar BRANDMERK ter wille van ‘n WOORD (“Apartheid”) en strikke span vir hom wat 
vir die REG opkom…Jes.29:21. Daar is baie nasies teen jou versamel (a.g.v. propaganda) wat sê: 
Laat haar ONTHEILIG (Apartheid vernietig) en laat ons neersien op haar Miga 4:11. En terwyl 
swartes ‘Apartheid’ as gerieflike verskoning gebruik om ons die skuld te gee vir hulle 
‘agtergeblewenheid’, ontstaan hulle haat teenoor ons eerder uit ‘n intense jaloesie, omrede hulle weet 
dat hulle nooit oor ons vermoëns sal beskik nie. (En dan dans hulle om te wys hoe ongelukkig hulle 
is). 
 
5. “KYK NA DIE PARLEMENT, want daar gaan die moeilikheid begin …”: Amos gee ons ‘n 
goeie opsomming hiervan.  H/S 3: Paleise van Asdod (basters woon daar Sag.9:6 -  regering in Kaap) 
en Egipteland (onheilige plek Op.11:8) versamel op die berge van Samaria (DKJ northern kingdom - 
Pietersburg), groot beroering (ANC verkiesing in noorde). Vyand is rondom die land (buurstate), 
hulle sal ons huise plunder. Min sal in Samaria gered word. Waarsku die volk. In die tyd sal *Bet-el 
(Engelse koningshuis) koningskap verloor (Samaria is hoof van Efraim/Engelse, klip waarop Josef 
geslaap het, bekend as *Bet-el, is in die Westminster Abby). H/S 4: Koeie (handlangers – die swartes) 
van Basan (Manasse/VSA) wat behoeftiges (Blankes) hard behandel. Volk sal in ballingskap gaan 
(vlug na veiligheid Eseg.12), hulle sal weggewerp word na #Harmon (hoë vesting/veilige plek). Drie 
maande voor die oestyd (van die volk, reg vir die parskuip Jes.18:5) sal daar geen reën wees nie. Baie 
van julle wingerde (volk Jes.5:7) het die sprinkaan (swartes) verslind. Maak klaar om Yahweh te 
ontmoet. H/S 5: Jongvrou (dogter van Sion – Boerevolk) het geval. Verwoesting. Volk sal nie in hul 
huise kan bly of die oeste benut nie. Weeklaag. Ons het die mag van die heidense koning en sy 
standbeeld verdra. #Harmon is anderkant Damaskus (hoofstad van Sirië waar daar met 
ystergereedskap gedors word/myne 1:3 - Witwatersrand). H/S 6: Wee die gerustes in Sion wat vertrou 
op die koningskap van Samaria (Engeland – wat die vyand van Juda/Boerevolk as koning oor hom 
aangestel het Jes.7:6 en kommunisme gebruik Rig.5:14). Hulle (volk) dink die dag van onheil is ver 
en hulle lewe lekker. Hulle sing met die harp (Yahweh haat ons feeste 5:21). Volk word oorgelewer 
aan die vyand. H/S 7: Hy het die sprinkane (swartes) bymekaar gebring toe die na-gras begin 
uitspruit (opstandig geraak) het (die wat weggebreek het van die ANC na die Pietersburg verkiesing), 
dit was die na-gras (COPE) nadat die snysels van die koning (Mbeki) af was. Yahweh sal regstryd 
voer maar nie deur watervloed en vuur (Armageddon) nie, en ‘n skietlood gebruik (opregte deel van 
volk skei van die res). Somervrugte, baie lyke, ons liedere verander in klaagsang.   
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6. DIE KERK: …want ons het die leuen ons skuilplek gemaak en ons in bedrog weggesteek…En dit 
sal net verskrikking wees om so ‘n openbaring te verneem Jes.28:15 en 19. Kennis is mag, en ons volk 
gaan ten gronde weens ‘n gebrek daaraan. Wat volg sal vir baie dalk skokkend wees, maar as 
gelowiges is dit ons plig om die waarheid te soek en die leuen te verwerp. (“For with much wisdom 
comes much sorrow, the more knowledge, the more grief”). Laat ons dan eerder die teleurstellings 
verwerk as dit ons nader aan die waarheid kan bring.  
 
Terwyl die kerk daarop aanspraak maak dat die Bybel sy bron van waarheid is, is daar nie ‘n 
ENKELE denominasie wat die Woord in sy geheel aanvaar of verkondig nie. En ten spyte van die 
feit dat die wet en die verlossing alleenlik Israel toekom, verkondig die kerke gelykheid tussen rasse - 
WANT liberalisme is die sleuetel tot die Illuminati se Nuwe WO wat die Antichris gaan huisves. 
(‘Illuminati’ is afgelei van die woord Lucifer wat Ligdraer beteken, en in Latyns beteken dit ‘Nuwe 
Wêreldorde’). Die Illuminati gebruik kommunisme en het vier reels: 1) Koop politieke leiers om 2) 
Verander ideale van nasies deur die onderwyskorps en kerklui 3) Beheer die media en mislei mense 
met terminologie soos menseregte, rassisme, terrorisme, Apartheid en Holocaust, en 4) Dompel 
indiwidue in skuld sodat hulle nie weerstand kan bied teen die instelling van ‘n nuwe geldstelsel nie. 
 
Die kerk praat nie van die oordele van Openbaring nie, want dis aanstootlik. Verder is hulle finansiële 
instansies wat ‘n godsdiens bou om sekere dele van die Skrif, en omdat lidmate nooit die edelagbare 
dominee bevraagteken nie, kan daar enige onwaarhede vanaf die preekstoel verkondig word. Omtrent 
alle denominasies behoort aan die SA Raad van Kerk, wat beheer word deur die World 
Revolutionary Movement wat direk onder die VN staan. Ons kerke help dus die weg baan vir die 
Antichris.  
 
Die totale kerk-sisteem verwys na Babilon, die groot hoer, wie se kinders die kerk is wat afgestig het 
van die Rooms-Katolieke kerk, die moeder van hoere, maar die suurdeeg en dwaalwyn saamgeneem. 
Baie van die gebruike en tradisies wat die Christen-kerk koester en volg, het hul ontstaan by die 
Babiloniese son-aanbidding. Nimrod was die stigter van die Baälgodsdiens en die heks, Semiramis 
(moeder en vrou van Nimrod), het haarself tot godin verklaar. Na Nimrod se dood het Semiramis ‘n 
kind gebaar wat sy beweer het is Nimrod se reïnkarnasie. Beelde van Semiramis met die kind 
Tammuz op haar arm het gedien as verlosser van die mens (en is net so deur die Katolieke Kerk 
oorgeneem en herdoop na Maria en Jesus).  
 
Die waarheid is met leuns vermeng sodat kerk en politiek deur ‘secret brotherhoods’ (soos die 
Vrymessellaars), deur die eeue heen met min moeite beheer oor die mensdom kon uitoefen. Ons sal 
geoordeel word volgens dit wat ons weet, en terwyl ons in die verlede nie geweet het waar ons 
tradisies en gebruike ontstaan het nie - het ons herders nog altyd geweet. Ons weet wel dat dinge in 
die kerk verkeerd is, maar verkies om te “go with the flow” want die status quo is meer gerieflik. 
(“We only see what we want to see, and disregard the rest”). Ons kan nie langer die verskoning 
gebruik deur te sê: “Ek het nie geweet nie…want my predikant het dan so gesê…want die kerk het my 
van kleinsaf so geleer…”. Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en My eer met hulle lippe, 
terwyl hulle hul harte ver van My hou, sodat hulle vrees vir My ‘n aangeleerde mensegebod is 
Jes.29:13. 
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Ons almal weet bv. dat die doop en besprinkeling van babas nêrens in die Skrif voorkom nie, en dat 
dominee allerhande Skrifgedeeltes aanhaal om dit te probeer regverdig. (Die belofte om ‘n kind in Sy 
weë groot te maak is voldoende). Maar ons moet doen wat ‘reg’ is volgens die kerk en samelewing, 
terwyl ‘n heidense Baäl-gebruik uitgevoer word op ‘n onskuldige kind. Aan wie moet ons gehoorsaam 
wees? Die kerk met sy tradisies, mensgemaakte leer en heidense gebruike, of die waarheid - ons 
HEMELSE VADER DIE ALMAGTIGE ELOHIM?  
 
DIE TYD VAN ONKUNDE IS VERBY: Hand.14:16 sê dat Jahweh het in die tyd wat verby is 
toegelaat dat die nasies in hulle eie weë wandel. En dan lees ons in 17:29-30: As ons die geslag van 
Elohim (God) is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen (kerkgeboue), die 
beeldwerk van menslike kuns en uitvindings (instellings) gelyk is nie. Jahweh het dan die tye van 
onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.   (‘Bekeer’ 
beteken ‘om terug te keer’ of ‘terug te gaan’ na die regte leer). Dit beteken dat ons voorvaders van 
onkunde vrygespreek is, maar ons het geen verskoning nie want die tyd van Openbaring het 
aangebreek. Wie soek sal vind, en wie volhard tot die einde toe sal gered word, want vir Daniël is 
gesê: Hou die woorde geheim en verseël die Boek tot die tyd van die einde toe, baie sal dit deursoek, 
en die kennis sal vermeerder 12:4. 
 
DIE BYBEL: Die Ou Testament is vertaal uit Hebreeus en die Nuwe Testament uit Grieks (omdat ‘n 
deel van die verstrooide Israel tussen die Grieke was). Die woord Bybel beteken ‘boeke’ in Grieks, en 
is vernoem na die Fenisiese stad en hawe BYBLOS, wat papirus uitgevoer het.  Hiedie stad is 
vernoem na BYBLIA, ook bekend as Asherah (Semiramis), ‘n godin van vrugbaarheid, wie se tempel 
daar geleë was. Skrif (Scriptures/scriptum)  beteken hand-geskrewe rolle (“scrolls”)  Die 
handgeskrewe Hebreeus rolle van die O.T. is baie presies en noukeurig oorgeskryf, en oorgesit in 
ander tale. Die N.T. is eers uit Grieks oorgesit na Latyns (391-403NM gedurende ‘n tydperk toe die 
Rooms- en Christengeloof saamgesmelt is, en waartydens baie vertalingsfoute doelbewus ingeslyp 
het), voordat dit weer oorgesit is na Hebreeus, en daarna ander tale. (Die King James weergawe [wat 
eintlik deur die “Queen” goedgekeur is], toon die woorde wat die vertalers destyds bygevoeg het, in 
skynsskrif, maar vertel nie wat hulle uitgelaat het nie). 
 
DIE HEILIGE NAME: “Yahweh” (YHWH – daar is nie klinkers in Hebreeus nie) is die Eienaam van 
ons Hemelse Vader en so ook “Yashua” in die plek van ‘Jesus’, soos dit in die oorspronklike Skrif 
gestaan het. Hierdie Name is in die 16de en 17de eeue deur die Katolieke kerk vervang met Here/Lord 
(wat ‘Baäl’ beteken), God en Jesus (Griekse gode). Die verskoning dat huidige name net ‘vertalings’ 
is, is ongegrond. ‘Jesus’ is ‘n Griekse naam en het geen betekenis in Hebreeus nie. Die Latynse woord 
YESU, teruggespoor na die Hebreeuse woord, beteken “’n vloek op jou”. (Die letter ‘J’ het eers in 
1520NM ontstaan). Wat beteken die woord ‘Jesus’? Je/Yeh beteken “heil”, en sus/seus/sous is aan 
name gekoppel om eer te bring aan die Griekse son-god “Zeus” bv. Parnassus, Dionysus en Odysseus. 
(Jesus beteken dus “Heil die son-god Zeus”). Die Griekse god van genesing was Leusus/Leusous, en 
in Latyns is dit Lesus/Jesus. “Elohim” (wat beteken Magtige Een), is vervang met ‘God’ wat nie ‘n 
naam is nie, maar na enige god kan verwys. Christus (Christos) is ‘n Griekse woord en het sy 
oorsprong by Hindi Krista, die son-god van die Hindus (Krista/ligdraer/shining one). Die Latynse 
woord Lucifer, beteken ook ligdraer (hy kom soos ‘n engel van die lig). Messias in Hebreeus beteken 
“gesalfde een”, en verwys na Hom as Soevereine Koning. Die Messias is nooit “Christus” genoem in 
sy eie tong nie.  
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…hulle profeteer deur Baäl en verlei My volk Israel…hulle versterk die hande van die 
kwaaddoeners. Hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete (predikante) wat leuens profeteer…is 
hulle daarop bedag OM MY VOLK MY NAAM TE LAAT VERGEET…soos hulle vaders MY NAAM 
VERGEET HET DEUR BAäL? Jer.23:13,14,26 en 27. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde 
dinge nie…En die naam van ander gode mag nie uit jou mond gehoor word nie Ex.23:2 en 13.  
 
DIE KERK EN BAäLGEBRUIKE:  
Kersfees: Nimrod se geboortedag was 25 Desember en hierdie dag is ingestel deur Semiramis as die 
fees van die kerke waartydens geskenke uitgeruil is. Die kersboom (Jer.10:3-4) het ook daar sy 
ontstaan gehad. Deur Kersfees te vier bring ons eerbid aan Nimrod (die pikswart seun van Kus en 
kleinseun van Gam), en op kommersiële vlak ondersteun ons die “Jood” wat elke situasie gebruik om 
geld te maak. Nêrens in die Skrif word Yahshua se geboortedag gevier nie, maar al die heiden-nasies 
op aarde vier dit. 
Besprinkling van babas: Priesters kon hierdie babas opeis as brandoffers aan Nimrod. Kerktoring: 
Die obelisk is ‘n teken van vrugbaarheid en stel ‘n man se geslagsdele voor.  
Horlosie op kerktoring: Was oorspronklik die son wat aanbid is.   
Haan op kerktoring:  Die simbool van opstand en verwarring. 
Kerkklok: Oorspronklik ‘n hand-klok gelei deur priesters om bosegeeste af te weer. 
Priesters se swart togas: Om as en roet tydens die offer van mense op brandstapels minder sigbaar te 
maak. (Nonne was tempelhoere en hulself bedek om nie herken te word nie).  
Die Sondag-sabat:  Die Saterdag-sabat is destyds deur die Edomiete (valse Jode) ingestel en later 
deur die Katolieke kerk verander na Son-dag, die dag waarop Baäl die son aanbid  het. (Volgens die 
Skrif word die ware sabat bepaal deur die fases van die maan. [En elke maand op die nuwemaan en 
elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor My aangesig Jes.66:23. Eseg.23:38 sê 
die sabbatte word ontheilig]. Besoek asb Pierre Rautenbach se webtuiste blogs.24.com/israeliet onder 
die opskrif  “Die Eerste Dag Van Die Week” vir  ‘n verduideliking hiervan met verdere Skrif-
verwysings). 
Paasfees: Semiramis was ook die lente-godin “Ishtar” (Easter/Ostara/Eastre), deur die son (Nimrod) 
bevrug en ‘n fees (gerig op vrugbaarheid) is elke April terere aan haar gehou. Rituele sex-dade is 
gepleeg en simbole van vrugbaarheid soos eiers, hase en “hot cross buns” is gebruik. (Die simbool vir 
‘n vrou is steeds ‘n sirkel [stel baarmoeder voor en die son/Nimrod wat haar bevrug het] met ‘n kruis 
onderaan [♀] daarom die ronde koeke met kruise op. Hierdie kruis / “crux” [x of +] het ontstaan eeue 
voor Yahshua en stel die lente-son voor wat die ewenaar kruis). Vanaf die Christen-era is die Pasga 
(Passover) ingestel ter ere aan die opstanding van Yahshua, maar die heidense gebruike is behou. (Die 
KJV gee “Easter” aan as “Pascha” wat foutief is).  
Kerk: “Ecclesia” beteken gemeente (‘congregation’), ‘n  samekoms van gelowiges. Dit het nie 
betrekking op ‘n gebou nie. Die woord “church” het in 1611 vir die eerste keer verskyn in die King 
James Bybel. (Uit “Fossilized Customs”  Lew White www.torahzone.net). 
 
Ons moet ook nie mislei word deur allerhande wonderwerke wat in liberale kerke plaasvind nie, want 
Satan gebruik hierdie byeenkomste om Yahweh se volk te mislei: Pas op dat niemand julle mislei nie, 
want baie sal onder My Naam kom, en baie valse profete sal opstaan, en hulle sal groot tekens en 
wonders doen OM DIE UITVERKORENES TE MISLEI Matt.24. Dit is satan wat die nasies/12 
stamme mislei (Op.20:3) en homself verander in ‘n engel van die lig (2 Kor.11:14). Baie sal in die 
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eindtyd sê: Here, het ons nie in U Naam geprofeteer…duiwels uitgedrywe en kragte gedoen nie? En 
dan sal Ek aan hulle antwoord: EK HET JULLE NOOIT GEKEN NIE. Gaan weg van My, julle wat 
die ongeregtigheid werk Matt.7:22. (Alles wat ons moet weet is reeds deur die profete van ouds vertel. 
Daar is niks wat die hedendaagse ‘profete’ kan byvoeg nie – behalwe leuens).  
 
ONS HERDERS: Die predikante en pastore verkondig die ‘Liewe Jesus - Naaste Liefde’ evangelie, 
terwyl Yahshua self gesê het: Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard Matt.10:34. 
Hulle beweer dat “alles het verander met die koms van Christus”, (terwyl dit nêrens in die Woord 
staan nie), en kan hulle dan ‘n enkele vers neem en enige betekenis daaraan koppel, sonder om dit in 
konteks met die res van die hoofstuk te bespreek. Die O.T. is blykbaar ook nie meer van toepassing 
nie, behalwe as dit by sake kom soos tiendes gee. (Volgens Mal.1:7 en 3:10 het dit alleenlik 
betrekking op voedsel, en Jak.1:27 vir die wese en weduwees. Tiendes is nie bedoel om die herders 
vet te voer, in luukse huise te laat woon, spoggerige kerke te bou of sendingwerk onder 
volksvreemdes te doen nie. Yahweh se boodskap is bekeer, nie betaal nie).  
 
Hulle waarsku en beskerm nie die volk en maak hulle skuldig aan waarsêery (Eseg.14:40), wat net 
weiding aan hulself verskaf en die skape vir die wilde diere (swartes) voer (Eseg.34:2), wat vrede 
verkondig maar verklaar ‘n heilige oorlog (Mig.3:5). Maar julle het van die weg afgewyk, julle het 
baie deur jul onderrig laat struikel Mal.2:7. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike 
arbeiders. Wat hulself verander in Apostels van Yahshua. En geen wonder nie! Want SATAN SELF 
VERANDER HOM IN ‘N ENGEL VAN DIE LIG 2 Kor.11:13-14.  
 
Ons hoor ook van volksvreemdes wat “wonderlike Christene” is, maar hulle hang slegs ‘n godsdiens 
aan waarby hulle dalk sekere waardes aanleer (om nie te steel ens), maar die Verlossing en Beloftes 
sal hulle nooit toekom nie. Dan gebruik satan (wie se mag nie onderskat moet word nie), ook 
volksvreemdes as mediums om wonderwerke te doen (want Yahweh het mos ‘n fout gemaak, het 
Esau se nageslag ook nou lief en het verander in ‘n reënboog-god). Die kerk vertel dat ‘hierdie God 
van liefde’ sal nie sekere volke uitsonder en ander verwerp nie, maar in Rom.9:13-16 staan: Wat sal 
ons dan sê? Is daar miskien onreg by Yahweh? Nee, stellig nie! Ek sal barmhartig wees oor wie Ek 
barmhartig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een 
wat wil, maar van Yahweh wat barmhartig is…so is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil, en Hy 
verhard wie Hy wil…maar tog o mens, WIE IS JY WAT TEEN YAHWEH ANTWOORD? Die 
maaksel kan tog nie vir die Maker sê: Waarom het U my so gemaak nie?  
 
GAAN UIT HAAR UIT, MY VOLK: Dit is ons edelagbare Baälpriesters wat: siele dood maak wat nie 
moes gesterf het nie (Blanke lidmate), en siele aan die lewe te hou wat nie moes geleef het nie 
(sendingwerk), deurdat julle my volk belieg wat na leuens luister Eseg.13:19. Hoe kan jy sê: Ek is nie 
verontreinig nie, ek het nie agter die Baäls aangeloop nie?…Hou jou voet terug (die weg), dat dit sy 
skoen nie verloor nie. Maar jy sê: Dit is tevergeefs, nee, want ek het vreemdes lief en sal agter hulle 
aan loop…soos ‘n dief wat uitgevind word, so het die huis van Israel in die skande gekom, hulle, hulle 
konings, vorste, priesters en profete Jer.2:23-26. GAAN UIT HAAR UIT (die hoerkerk), MY VOLK 
sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie Op.18:4. 
 
Die Griekse afgods-eembleem (X met ‘n p bo-aan) wat in sommige kerke pronk, pla die Baälpriesters 
ook glad nie. (In Latyns beteken ‘domini’ [dominee] “ons Heer”). Ook aanvaar hulle die Nuwe 
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Vertaling wat deur die Vatikaan/Katolieke en Oxford/Engelse saamgestel is. Die Rockerfeller 
Foundation het miljoene rande geskenk aan die Universiteit van Pretoria se fakilteit Teologie vir die 
vertaling van die Afrikaanse weergawe. (Vir die “Jode” was dit baie belangrik dat die Nuwe Vertaling 
by die dogter van Sion moes posvat). Cohen, ‘n ‘Jood’, en destydse VSA minister van buitelandse 
sake het gesê: “…we do not want reform, we want your country…Through most of your churches you 
are supporting the SA Council of Churches and the WRM, which is controlled by us…We have 
infiltrated your churches to make your faith seem like a fairy story, to turn you away from your 
God…You have not even realized that He can only work through a pure bloodline…like sheep you 
throw away your Bible…you do not even realize that you originally came from the Biblical lands, 
because you do not know we have tricked you out of your heritage”. (Rockerfella het gesê: “All we 
need is a major global crises and we can implement the New World Order”). En Johanna Brandt het 
geskryf: “Die Afrikaanse volk het die Wonder-Boodskap deur die geloof aangeneem, sonder 
bewyse...maar die Kerk nog nie...die geestelike leiers staan nog terug”.  
 
DIE STRAFGERIG: Soos Israel van ouds, het ons volk ook afvallig geraak. Ons lees in Klaag.1: Sy 
was magtig onder die nasies, maar nou soos ‘n weduwee. Haar vriende het troueloos teen haar 
gehandel (v1-2). Juda is ontvolk deur ellende en swaar diensbaarheid (mense verlaat die land) en sit 
onder die nasies sonder om rusplek te vind (v3). In Sion is daar geen feesgangers nie, haar poorte lê 
woes. Haar teëstaanders het die oorhand gekry, haar vyande lewe rustig. Jahweh straf haar 
weens haar oortredinge. Haar kinders in gevangenskap (geen vooruitsigte). Leierloos (v3-6). Sy 
verlang na die goeie ou dae. Die vyand lag vir haar.  Jerusalem het swaar gesondig. Die vyand 
hou hom groot, het haar kosbaarhede gevat en in haar heiligdom gekom. Sy ly honger (v7-
11)…Klaag.2: Hy straf die dogter van Sion, wonings van Jakob en vesting van Juda word verwoes 
(v1-2). Hy los haar leierloos en los die vyand om haar aan te val, en dood als wat ‘n lus was tussen 
die dogter van Sion (v3-4). Jahweh word soos ‘n vyand, in Sion het Hy feestyd en sabat laat 
vergeet, koning en priester verwerp. Hy het volksvreemdes in die heiligdom toegelaat en die 
regering aan die vyand oorgelewer (v5-7). Kinders sal doodgaan van die honger (v11-12). 
Predikante het die volk bedrieg (v14). Jahweh het die vyand bly gemaak en sy weermag versterk 
(v17). Skreeu in die NAG, hef jou hande op na Hom ter wille van die lewe van jou kinders wat 
versmag van honger. Op die grond lê oud en jonk op die strate, geval deur die swaard, gedood op 
die dag van U straf (v19-21).  
 
‘n Vriend van die wêreld is ‘n VYAND van Elohim Jak.4:4...ons is uit Elohim en die hele wêreld lê in 
die mag van die bose 1 Joh.5:19. Die kerk en media is gebruik om die volk oor ‘n tydperk te 
breinspoel en ‘n skuldgevoel by hom te kweek, sodat die nuwe bedeling aanvaar sou word sonder 
weerstand. Maar, ‘n deel van die volk wou bely vir “die sondes van apartheid” en ‘n vriend van die 
wêreld word, en ander was bereid om hul kinders se toekoms prys te gee, al was dit net terwille van 
sport.  
 
WAAR WIL JULLE NOG GESLAAN WORD? Julle land is ‘n wildernis (omkering deur 
vreemdes)...vreemdes verteer julle landerye...en die dogter van Sion het oorgebly soos ‘n skermpie in 
die wind Jes.1:5-8. Julle mag GEEN verbond (ooreenkoms) met die inwoners van hierdie land maak 
nie...maar julle het na My stem nie geluister nie. WAT HET JULLE NOU GEDOEN?...hulle oorgegee 
in die hand van die rowers...DAAROM het Yahweh hierdie (swart) nasies met rus gelaat OM ISRAEL 
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TE TOETS Rig.2:1,2,14, 20 en 23. Ek sal die kwaadaardigste nasie laat kom…Eseg.7:24. Wee die 
gerustes in Sion…Ek gaan teen julle ‘n volk opwek…Amos 6:1 en 14.  
 
Yahweh het dus geen haat teenoor Sy volk nie, maar straf hulle in liefde Heb.12:6-8. Sion sal deur 
strafgerig verlos word Jes.1:27. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap 
is nie, maar van droefheid. LATER LEWER DIT EGTER VREDEVOLLE VRUG VAN 
GEREGTIGHEID VIR DIE WAT DAARDEUR GEOEFEN IS Heb.12:11. 
 
7. DIE BOOM (volk) in die middle van die aarde (‘n volk uit die nasies versamel wat op die 
middelpunt van die aarde woon Eseg.38:12) het groot geword en sterk...alle vlees is daardeur gevoed 
(vir alles in die land gesorg)...’n Heilige het gesê: Kap die boom om en kap sy takke af (afvallig 
geraak en verloor sy mag). MAAR LAAT SY PENWORTEL IN DIE AARDE STAAN. Die Allerhoogste 
gee die koningskap aan wie Hy wil (deel van ons straf)...totdat sewe tydperke (350 jaar) oor hom 
(Boerevolk) heengegaan het...En dat Hy bevel gegee het om die penwortel te laat staan, u koningskap 
sal vir u bestendig wees (herstel word) vanaf u erken dat die hemel heers (met die Verbond wat kom) 
Dan.4:10-17. Yahweh sal die dogter van Sion straf en met geweld die takke afkap en die hoog 
uitgegroeides (met die blink/blank vel Jes.18:2) word omgekap en die LIBANON (wit volk) sal val 
Jes.10:33-34.  
 
Al die voëls van die hemel (Wêreldmagte) het nes gemaak in sy takke, en al die wilde diere van die 
veld het onder sy takkies aangeteel, en allerhande groot volke (buurstate) het onder sy skaduwee gaan 
sit Eseg.31:6. 
 
DIE LIBANON: Die groot arend (beskermer van Israel) met die lang vlerke, het na die Libanon (wit 
volk – Sebulon/Nederland) gekom en die top van die seder (troon van Dawid) weggeneem. Hy het die 
boonste van sy jong takkies (Juda-bloedlyn) afgepluk en dit na die koopmansland (land of traffic, city 
of merchants – verversingspos van Oos-Indiese Kompanjie aan Kaappunt) gebring, en dit neergesit 
(volksplanting) in die stad van koopmans. Hy het ook die saad (nageslag) van die land geneem (Groot 
Trek) en dit in ‘n saailand (Boere Republieke) geplant…dit het uitgespruit en ‘n breë wingerdstok 
(huis van Israel en manne van Juda Jes.5:7) geword, sodat sy ranke na die arend (beskermer) kon 
draai en sy wortels (bloedlyn) onder hom kon wees Eseg.17:3-6. Nogtans het Ek jou geplant as ‘n 
edele wingerdstok (Israel en Juda), as heeltemal egte saad Jer.2:21.  
 
DIE VYEBOOM WAT BOT: (Matt.24:32, Mark.13:28 en Lukas 21:29), is simbolies van Juda (die 
vernaamste van die 12 stamme) se ontwaking en beskryf die gebeure (oorloë, aardbewings, vloede, 
peste en siektes) waartydens hy sy identiteit as uitverkorene sal besef. (Dit het niks te doen met die 
sg ‘Jode’ wat in 1948 teruggekeer het na Palestina nie). Al drie bg Skrifgedeeltes verwys na die 
woorde wat Daniël gespreek het (DAN.12), en waarvan hy die betekenis moes geheim hou tot die 
eindtyd toe. (Die bene wat weer lewendig word  in Eseg.37, is simbolies van die volk se ontwaking 
t.o.v. ‘n genetiese verwantskap met sy Bybelse voorvaders, want Jes.26:14 sê dat dooie mense nie 
herlewe nie). Hand.1:6-7 beaam dat hierdie ontwaking in die eindtyd plaasvind voordat die koninkryk 
van Israel herstel word: Die wat bymekaar gekom het (apostels, kort voor die Hemelvaart), vra Hom 
toe en se: Gaan U in hierdie tyd (van die apostels) die koninkryk van Israel weer oprig? En Hy 
antwoord hulle: Dit kom julle (apostels wat daar bymekaar gekom het) nie toe om die tye of 
geleenthede te weet wat die Vader deur Sy eie mag bepaal het nie.  
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DIE WILDEVYEBOOM: Rom.11:16-26 sê dat as die ¹wortel heilig is (Juda), dan die takke ook 
(ander Blankes in S.A. wat hul met Juda vereenselwig), en as die takke van die ²wildevyeboom 
(Israeliete buite S.A.) nie onder hulle (die vyeboom – Boerevolk) ingeënt word nie, sal hulle nie 
gespaar word nie. Neem ‘n stuk hout en skrywe daarop: Vir ¹Juda (Boerevolk) en vir die kinders van 
Israel sy bondgenote (ander Blankes in S.A.), en neem ‘n ander stuk hout en skrywe daarop: Vir 
²Josef (Efraim/Engelse) en die hele huis van Israel, sy bondgenote (ander Blanke westerse volke). 
Voeg hulle dan bymekaar om een stuk hout te wees…Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die 
nasies, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land Eseg.37:16-21. 
(Juda/vyeboom sal eerste ontwaak, gevolg deur die wildevyeboom). Ons seuns en dogters oorsee wat 
in Yahweh se “laer” is sal terugkom: ...wees nie bevrees nie o Jakob, en wees nie verskrik nie o Israel! 
Want kyk, Ek verlos jou uit ver plekke en jou NAGESLAG uit die land van hulle gevangenskap, en 
Jakob sal terugkom Jer.31:10. (Weereens nie betrekking op die haakneus Jood nie).  
 
Alhoewel daar ‘n geweldige strafgerig en oorlog vir ons voorlê, sal suidelike Afrika nie deur 
atoomoorlog of Armageddon (albei beperk tot die Noordelike-halfrond) geraak word nie. Die merk 
van die dier sal ook nie hier ingestel word nie, want Yahweh hou ‘n land uit waarin Sy volk sal skuil 
(Jer.5:8). Al is dit hoog op die agenda, sal die Illuminati nie te midde van ‘n wêreldoorlog daarin slaag 
om hierdie verafgeleë land aan die stelsel te koppel nie. Siener: “Ons gaan laaste in die ding maar 
kom #eerste daaruit”. Die Derde WO begin voor ons stryd en Sag.12:7 bevestig: #Die tente van Juda 
word eerste verlos. E-News 14 Maart 08 het berig dat sekere tolhekke in die Jhb-omgewing binnekort 
met ‘n nuwe stelsel vervang gaan word wat motoriste met die “chip” sal laat deur ry, terwyl die ander 
d.m.v. kameras vervolg sal word. (Hierdie plan sal nie realiseer nie, maar bevestig wel dat die tyd 
naby is).  
 
VREEMDELINGE EN VREEMDES: Direk na die Derde WO, maar voor Armageddon plaasvind, sal 
Blanke gelowiges/die wildevyeboom van oor die wêreld hierheen vlug. Juda, jy is dit! Jou sal jou 
broers (ander stamme van Israel) loof…voor jou sal die seuns van jou vader neerbuig Gen.49:8. Tien 
man (tien stamme) uit al die tale van die nasies sal die slip (‘hem/tsitsith’ – die wat geboeie onderhou 
Num.15:37-40, Deut.22:12) van ‘n Joodse man (Juda en Benjamin) gryp en dit vashou en sê: Ons wil 
met julle saamgaan, want ons het gehoor dat Yahweh met julle is Sag.8:23. En julle sal die pynhope 
opbou (na ons oorlog)…Die vreemdeling (onbekende Israeliet/wildevyeboom) sal staan en julle 
kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees Jes.61:4-5. En die vreemdeling 
sal hom by hulle (Boerevolk) voeg, en hulle sal hul aansluit by die huis van Jakob. En die volke (op 
Sion/S.A.) sal hulle neem (ontvang) en op hul woonplek bring, en hulle as besitting vererwe, as slawe 
en slavinne…(aanvanklik die werkerstand uitmaak) Jes.14:2. Hierdie onbekende Israeliete word 
vreemdelinge genoem terwyl die vreemdes (volksvreemdes) nooit weer deur ons land sal trek nie 
(Joël 3:16-17). 
 
DIE VIERKLEUR verteenwoordig die lande van ons oorsprong  (rooi/bloed van Yahshua, 
wit/suiwer teling en blou/hemel), en is ook die oudste Europese/Israel vlag. (‘n Jaar na ons 
volksplanting in 1652 het die Nederlandse oranje, wit en blou vlag verander na rooi, wit en blou). Die 
groen deel stel ons land en vryheid voor, en op grond van die inligting wat volg kan ons aanvaar dat 
dit ook die dogter van Sion verteenwoordig.  
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Op die einde van die dag gaan dit oor mense van oor die wêreld met dieselfde genetiese agtergrond - 
die suiwer nageslag van Abraham, Isak en Jakob.  Nasionalisme herleef in Europa a.g.v. die 
instroming van immigrante (Hab.1:5-11). (Die EU-verkiesings van 6 Junie ‘09 getuig hiervan toe 
regse partye in elke Europese land met ‘n groot meerderheid gewen het). Dit, asook gebeure wat nog 
in Europa gaan afspeel, sal daartoe lei dat die  onderskeie rooi, wit en blou landsvlae vir die 
wildevyeboom nuwe betekenis aanneem – ‘n besef van identiteit, die Israel-waarheid. Vorentoe sal 
die Vierkleur dan dien as BANIER vir die oorblyfsels uit hierdie Blanke volke, die tien stamme wat 
vir Juda sal sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat Yahweh met julle is. Ook in 
Jer.3:15:...laat kom uit die Noordland (Rusland) en uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het.... 
 
Die gewone Rus is ‘n Israeliet, terwyl die kommuniste tussen hulle Khazar “Jode” is uit Esau. ‘n 
Russiese regiment, wat gedurende die Tweede Vryheidsoorlog aan Boerekant geveg het, kon nie 
verklaar waarom hulle bereid was om duisende myle te reis, en hul lewens waag, vir ‘n volkie wat 
hulle nie eers ken nie - behalwe dat hulle hul broers moes kom help in ‘n tyd van nood. (Daar staan ‘n 
monument op St. Petersburgplein, destyds opgerig ter ere aan die Boere, en volksliedjies oor die 
Boere word vandag nog gesing). Ander regimente bestaande uit Duitsers, Skandinawiërs, Skotte, Iere, 
Franse Oostenrykers en Hollanders, het ook op eie stoom hierheen gekom omrede hul onderskeie 
regerings, uit vrees vir die magtige Britse Ryk, nie betrokke wou raak nie.  
 
Die reuse Vierkleur van die Boerevryheid (wat meer as twee rugbyvelde beslaan en gereeld by 
volksaamtrekke ontploo```````i word), het profetiese waarde, want hierdie “BANIER” dien as 
TEKEN: Eerstens dat ons stryd op hande is (dit word ook ‘n vuurteken genoem), en tweedens vir 
die wildevyeboom later om op ‘n gegewe tyd hierheen te kom: Wee die land van vlerkgegons 
(arend/beskermer, en nie ‘insekteplae’ volgens die nuwe vertaling nie) wat anderkant die riviere van 
Kus (suidelike Afrika) lê…gaan weg vinnige boodskappers (twee getuies) na die nasie (Boerevolk) 
met die blink (blank) vel…al die bewoners van die wêreld (area/gebied – S.A.) en bewoners van die 
aarde (aardbol), as ‘n BANIER opgehef word op die berge (stamme/koninkryke) kyk! En as die 
basuin geblaas word (waarskuwing), luister! Jes.18:1-3. En Hy sal ‘n BANIER ophef vir die nasies 
(wildevyeboom) in die verte, en Hy fluit vir dié volk (Boere) aan die einde van die aarde, gou, haastig 
kom hulle Jes.5:26. Die dag sal die nasies vra na die WORTEL van Isai (Op.5:5 bloedlyn van Dawid 
– rooi, wit en blou), wat daar staan as ‘n BANIER van die volke…en Hy sal ‘n BANIER ophef vir 
die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda 
uit die vier hoeke van die aarde Jes.11:10-12. Hef ‘n BANIER op oor die aarde, blaas die basuin 
onder die nasies...Jer.51:27. Vlug kinders van Benjamin uit Jerusalem (daar is nog 30 000 
bittereinders in Zimbabwe), blaas die basuin en hef ‘n vuurteken op, want oneheil dreig uit die 
noorde…verwoesting…dogter van Sion…heilig ‘n oorlog teen haar…Jer.6:1-5. (Vir inligting oor die 
reuse Vierkleur besoek: www.boerevryheid.co.za). 
 
DIE “WEGRAPING” vorm deel van die wêreldprediking om gelowiges te laat afsien van die feit dat 
‘n fisiese Israel in ‘n land van veiligheid versamel sal word. Die vertelling van die een vrou wat 
“aangeneem” word en die ander een wat agterbly (Matt.24:40-42), beteken net dat daar ‘n  radikale 
skeiding sal wees tussen die opregte oorblyfsel en die ander – mense wat uiterlik dieselfde lyk. 
Yahshua wie sal kom soos ‘n dief in die nag, beteken dat Sy Koms skielik en onverwags sal wees. Hy 
sal ook nie net vir die uitverkorenes sigbaar wees nie, want Hy gaan Hom deur middel van Kragte aan 
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die mensdom openbaaar (Armageddon), en sal ook nie op die wolke kom nie, maar MET die wolke 
(van stof).  
 
DIE DUISEND-JARIGE VREDERYK: Aan die einde van die sewe jaar verdrukking sal satan vir ‘n 
duisend jaar lank gebind word sodat hy nie die nasies verder kan verlei nie (Op.20:1-3). Dan sal julle 
weet dat Ek Yahweh julle Elohim is wat woon op Sion...En op die dag sal die berge drup van mos en 
die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda strome van water...Maar Juda sal vir ewig 
bly, en Jerusalem van geslag tot geslag Joël 3:16-20. En die wat uit jou voortkom, sal die ou 
puinhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig Jes.58:12. Dan sal die vrygeraaktes 
wat oorgebly het uit die huis van Juda weer wortel skiet ondertoe en vrugte dra boontoe Jes.37:31.  
En die reën sal op sy regte tyd val... 

 
DIE NUWE JERUSALEM (Op.21:9-27): Die gevolge van Armageddon (word later in die stuk 
behandel) sal die aarde op sy as laat kantel en ‘n poolverskuiwing sal plaasvind. Nadese sal daar ‘n 
nuwe sterre- en wêreldlandskap wees, met ‘n nuwe aardrykskunde en klimaat:  Want soos die nuwe 
hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor My aangesig sal bestaan (fisies), so sal die nageslag en 
julle naam bestendig wees Jes.66:22. Hierdie nageslag is die oorblyfsel van Israel op ‘n groot hoë 
berg (Koninkryk), die bruid van die Lam, die verlostes uit die twaalf stamme.  Dit is Sion...kyk, Ek 
verander die lot van die tente van Jakob...oor sy wonings ontferm...die stad op sy puinhope herbou 
word, en die paleis (regering/staatswoning/Nuwe Jerusalem Ex.25) op sy regte plek staan Jer.30:17-
20.  
 
DIE VERSKILLENDE OPSTANDINGS: Die eerste opstanding: Die siele van die wat ter wille van 
Yahshua gesterf het (deur die eeue heen gedood is oor hul geloof, asook die wat vorentoe die merk 
van die dier weier), hulle (siele) sal lewe en saam met Yahshua regeer die duisend jaar lank Op.20:4. 
Die tweede opstanding: En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie 
(gelowiges wat van die begin van die tye gesterf het, asook die wat gedurende die duisend-jarige 
vrederyk sal sterf – maar nie gedood is oor hul geloof nie). Tergelyketyd sal die gelowiges wat aan die 
einde van die vrederyk nog lewe, op die wolke weggevoer word, Yahweh tegemoed. Eers dan sal 
Thes.4:13-17 (die “wegraping”) in vervulling gaan – AAN DIE EINDE VAN DIE VREDERYK.  
 
Intussen slaap die siele van die afgestorwenes en is hulle nie in die hemel soos die predikante op 
begrafnisse vertel nie: Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot 
die ontslapenes nie...dat ons wat in die lewe oorbly tot die Wederkoms (Armageddon) van Yahweh, 
die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie (m.a.w. geen wegraping met Wederkoms). Want 
Yahweh Self sal van die hemel neerdaal (aan die einde van die vrederyk)...en die wat in Yahshua 
gesterf het (nie ter wille van nie, hulle siele is reeds opgeneem), sal eerste opstaan. Daarna sal ons 
wat in die lewe oorbly (aan die einde van die vrederyk), saam met hulle in wolke weggevoer word 
Yahweh tegemoed in die lug. Die tweede dood: En as dit gevind is dat iemand nie opgeskryf was in 
die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp Op.20:15.  
 
8. FILIDELFIA DIE BOONSTE POORT: Die Boerevolk is die gemeente van Filidenfia in Op.3, 
en het Pretoria (die boonste poort – hoofstad/parlement/heiligdom van Juda) eers as Filidelfia 
bekend gestaan. Filidelfia: dra die sleutel (bloedlyn) van Dawid (troon)…sal besef hulle is die 
uitverkorenes – en nie die valse Jode nie…sal bewaar word in die uur van beproewing…moet vashou 
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wat hy het (Geloof, Gelofte en Apartheid) sodat sy kroon behoue bly…die oorwinnaars sal ‘n pilaar in 
die tempel wees vir altyd (ewige Verbond)…op hom die naam skrywe van die stad, van die naam (die 
nuwe) Jerusalem wat uit die hemel neerdaal (in Sion, die stad van trou, en heilige berg/koninkryk – 
die herstelde hoofstad Sag.8:3) en Sy nuwe Naam v7-13. 
 
9. DANIëL 12: Die inhoud van hierdie hoofstuk was in die verlede ‘n raaisel, terwyl dit nou skielik 
baie lig werp op die profesieë. Die antwoord lê daarin dat Jahweh vir Daniël gesê het: Hou die 
woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek en die kennis 
sal vermeerder (v4). Ons lees verder: Hy sien een duskant op die wal van die rivier (Israeliete elders 
in die wêreld, onthou Daniël het in die noordelike-halfrond gestaan), en die ander oorkant op die wal 
van die rivier (Boerevolk oorkant die riviere van Kus Jes.18). Een (Boerevolk) het gevra: Hoe lank 
sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? (wanneer sal die wonderbaarlike dinge begin 
gebeur). En Hy antwoord: ‘n Tyd/100 jaar, tye/200 jaar en ‘n halwe tyd/50 jaar (350 jaar, sewe 
tydperke is ook gelyk aan 350 jaar. Die jaar 2002 was die 350ste herdenking van ons volksplanting, 
en ‘n belangrike datum soos ons vorentoe sal sien). Die goddeloses sal die profesie nie verstaan nie 
(v10). WANNEER DIE ONSETTENDE GRUWEL OPGERIG WORD SAL DIE 
VOORTDURENDE OFFER (Heilige Gees) ONS VERLAAT, EN SAL 1290 DAE 
VERLOOP…(v11).  
 
10. DIE GRUWEL is Mandela wie sy lyk sewe dae lank in Pretoria in staatsie sal lê, gevolg deur 
Uhuru/die nagaanval. Slaan jou oë op in die rigting van die noorde (boonste 
poort/heiligdom/Pretoria Eseg.9:2) waar die afgodsbeeld (lyk in staatsie) by die altaarpoort (Unie 
Gebou) ywer. Hy is die GRUWEL Eseg.8:5-6. Wanneer julle die GRUWEL (Mandela) van die 
verwoesting (Uhuru), soos gespreek deur Daniël (*DAN:12:11) sien staan (glaskas met lyk) in die 
heiligdom (Pretoria) dan moet jy wat in Judea is na die berge (veiligheid) vlug Matt.24:15-16. En van 
die tyd af dat die voordurende offer (Heilige Gees) afgeskaf word en die ONSETTENDE GRUWEL 
opgerig word, sal 1290 verloop (tot Armageddon) *DAN.12:11. 
 
Vanaf die gruwel opgerig word (eerste dag van staatsie) sal 1290 dae verloop tot Armageddon. Ons 
lees dat na 1260 dae (3½ jaar - wat dan eindig ‘n maand voor Armageddon), sal die Antichris 
verslaan word (Op.13:5), die twee getuies dood gemaak word (Dan.9:26), die dogter van 
Sion/Boerevolk se ballingskap in die woestyn/veld eindig (Op.12:26) en die 3½ jaar droogte eindig 
(Op.11:6, Luk.4:25). Dit is gedurende hierdie maand (die 30 dae tussen 1260 en 1290 dae - die 
halfuur stilte Op.8:1) wat Israeliete/Blanke gelowiges elders kans sal kry om hierheen te vlug. 
Diegene (heiden-nasies elders) wat 1335 dae bereik (45 dae na Armageddon begin), sal gespaar word 
(*DAN.12:13).  
 
Die is duidelik dat bg dae vanaf die eerste dag van staatsie getel word, d.w.s. op hierdie dag sal die 
Heilige Gees ons verlaat (vir 40 dae tot en met die Gelofte by Lichtenburg), die twee getuies se diens 
begin, die Boerevolk in ballingskap gaan en die Antichris sy plek inneem. Op.13 bevestig dat die 
tweede dier wat die mensdom verlei (Antichris) by die eerste dier (Mandela) sal oorneem (met sy 
dood wanneer die gruwel opgerig word) en al sy mag (kommunisme en liberalisme) uitoefen. 
(Hierdie tydperke word vorentoe weer bespreek).  
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11. OBAMA DIE ANTICHRIS? Die Antichris is ‘n persoon want hy het mens-oë (Dan.7:8), is ‘n 
jongman (Pred.4) en het ‘n leër (Dan.8:12). Hierdie leër is NAVO/NATO (die militêre vleuel van die 
VN, dan die Nuwe WO), kom  onder sy beheer (wat ook Esau se weermag en spreekbuis is). Waarom 
sou Daniël noem dat die Antichris ‘mens-oë’ het as hy Blank is? Dit sou dan van selfsprekend wees, 
wat beteken dat hy sekerlik ‘n nie-blanke is. Obama se ma is ‘n Edomitiese-Jodin en sy pa ‘n 
Arabiese-Kusiet: jou vader was ‘n Amoriet en jou moeder ‘n Hetitiese vrou Eseg.16:1. (Uit Esau se 
huwelik met ‘n Hetiet is Edom gebore). Volgens die Israeli regering is Obama se geboortesertifikaat 
vervals en was hy oorspronklik Barry Setoro, en later deur die CIA opgelei. Tydens sy inhuldiging as 
VSA president het ‘n koor die bekende kerklied: “He holds the whole world in His hands” gesing. 
Larry King Live 6 Nov ’08: “Countries around the world are celebrating Obama’s victory”. (Hy word 
beskou as die persoon met al die oplossings vir Amerika en die res van die wêreld – die verlosser 
Op.17:2). CNN het ook verklaar dat ‘n nuwe lied “Thy name is Obama” vir hom geskryf is, en tydens 
sy toespraak in Rusland op 7 Julie het hy gevra: “What World Order will replace the Cold War?”. 
 
12. DIE TWEE DIERE: Op.12 vertel van satan wat die dogter van Sion vervolg het wat die 
troonopvolger gebaar het (‘n ‘Jood’/addergeslag het met die prins van Oranje se dogter getrou om die 
koninklike bloedlyn te besoedel), maar die twee vlerke van die arend (beskermer van Israel) het haar 
(dogter van Sion) na Suider-Afrika geneem waar sy (die bloedlyn) vir 350 jaar onderhou is. Die slang 
het water (volke) agter die vrou aan uitgegooi (op die Groot Trek). Maar die aarde het die vrou te hulp 
gekom en die rivier (Zoeloe’s) opgesluk (slag van Bloedrivier). Die DRAAK (satan/Mandela) het 
weggegaan (hulp gekry by die wêreldmagte) om oorlog te voer teen haar nakomelinge wat die 
gebooie (Ou Testament) van Yahweh bewaar. (Dan.7:25 bevestig dat hierdie dier/draak gedurende die 
350 jaar die bewind oorgeneem het, d.w.s. voor 2002).  
 
Die Trilateral Commission (bestaande uit SEWE van die wêreld se vernaamste industriële lande), en 
The Club of Rome (Vatikaan) het die planeet in TIEN administratiewe streke opgedeel. Die 
beskrywing van DIE DIER WAT UIT DIE SEE OPKOM (Op.13) kan na niemand anders as Nelson 
Mandela verwys nie: Met sewe koppe (Trilateral Commission en Vatikaan by wie hy gaan hulp kry 
het om oorlog te voer teen die nakomelinge van die Groot Trek), en tien horings (tien streke). Hierdie 
dier is soos ‘n luiperd (swarte van Afrika), met pote van ‘n beer (Rusland/kommunis), en ‘n bek soos 
‘n leeu (praat of hy nie teen Juda/witman is nie). Hy is dodelik gewond maar die wond genees 
(kommunisme herleef). Die hele wêreld loop agter die dier aan. Hy voer oorlog teen die dogter van 
Sion en oorwin (neem bewind oor), en het mag oor alle nasies. Uit die aarde kom ‘n ander dier op 
(die Antichris), met twee horings soos ‘n lam (kom voor as engel van die lig, mislei volke en konings 
deur hulle te laat glo hy is die oplossing Op.17:2) maar praat soos ‘n DRAAK (soos Mandela – 
satan/mislei). HY OEFEN AL DIE MAG VAN DIE EERSTE DIER (Mandela) UIT (liberalisme en 
kommunisme) en maak dat die wêreld (deur propoganda) die eerste dier (liberalisme en 
kommunisme) aanbid, waarvan die dodelike wond (kommunisme) genees het. Hy VERLEI die 
bewoners van die aarde deur die TEKENS wat hom gegee is (die Uhuru-plan), deur vir hulle te sê 
hulle moet ‘n BEELD (gebalsemde lyk in glaskas op uitstalling) maak van die eerste dier. Dit is hom 
gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee sodat die dier se beeld ook sal praat (met Mandela se 
dood gaan die Antichris aan in sy plek en oefen al sy mag uit) en maak dat almal gedood word wat 
die beeld (Mandela 46664 – liberalisme en kommunisme) nie aanbid nie.  
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Obama (huidiglik Mr Nice Guy),  weet reeds, (a.g.v. “die tekens wat hom gegee is”), dat hy amptelik 
sy plek as Antichris inneem met Mandela se dood (Op.12:14 en Dan.12:11). Dan sal sy ware kleur 
wys want hy/satan het sy eie geheime agenda wat die Weste (wat hom nou ondersteun) salig onbewus 
is van. En dit is om totale globale chaos en verwoesting te saai, want dit is die instrument waardeur 
hy/satan totale mag oor die planeet kan bekom. Obama het 10 Mei op BBC  gesê: “In my next 
hundred days I will strongly consider losing my cool and end it in 72 days (11 Julie), and on the 73rd 
day I will rest”.  Dit is onduidelik wat hy daarby bedoel het, want op dié dag was hy in Ghana en 
gesê: “Afrika is part of our interconnected world”.  
 
“Daar staan ‘n beeld van ‘n kaffer, hy sak agteroor (vrek) en sy mond gaan groot oop en ‘n gaans 
(Antichris) kom by sy bek uit (Antichris neem sy plek in die eerste dag van staatsie DAN.12:11, en 
oefen al die mag uit van die eerste dier/Mandela) en vlieg na die ooste (kommunis). Toe kom ‘n ander 
groot voël met ‘n gesig van ‘n mens (getuie/Elia) met baie lang vlerke (beskermer van Israel) en sy 
kleur is wit (heilig) maar die vere bo-op is effens grys (geestelike leier). Toe kom ‘n trein van die 
weste (Soweto) af en daar sit swart kaffers in (nagaanval op Jhb)” bl 358. 
 
PRED.4: ‘n Wyse jongman wat behoeftig is, is beter as ‘n ou maar dwase koning…Want daardie een 
het uit die gevangenis uitgegaan (46664) om koning te word, alhoewel hy as ‘n arme in die koninkryk 
van die ander (Juda) gebore was. Almal onder die son was aan die kant van die jongman, van die 
tweede, wat sy opvolger sou word. Op.15:2: Maar vir die wat weet, hulle is: oorwinnaars oor die dier 
(weet dit is Mandela) en oor sy beeld (lyk in staatsie - Antichris oorneem by hom) en oor sy teken 
(vooraf beplan – sy dood die teken vir Uhuru) en die getal van sy naam (666).  
 
DAN.7:  Vier groot horings (konings) kom op uit die see (volke) v3. Die eerste is ‘n leeu (Juda) met 
arendsvlerke (beskermer wat hom hierheen gebring het), hy verloor sy vlerke (beskerming) en kry ‘n 
mensehart (verlaat Yahweh). Die tweede was ‘n beer (Rusland/kommuniste), die derde ‘n luiperd 
(swart Afrika) en die vierde is sterk en skrikwekkend met ystertande (VN) wat vermorsel. Hy (VN) 
is verskillend van die ander (Juda, Rusland en swart Afrika) met tien horings (tien streke), en 
TUSSEN die tien staan een horinkie op (Antichris) wat drie van hulle ontwortel v4-8.   
 
OP.17: Die groot hoer (Vatikaan – groot stad wat heers oor die konings van die aarde v18) wat op 
baie waters (volke) sit, met wie die konings van die aarde hoereer v2. ‘n Vrou (Katolieke kerk) sit op 
‘n skarlaken rooi dier (gebruik kommunisme), vol godslastering, met sewe koppe (Trilateral 
Commission en Club of Rome) en tien horings (tien streke) v3. Sy is bekleed in purper, skarlaken en 
goud. Sy is Babilon die moeder van gruwels v4-6. Die dier (Mandela) wat was en is nie (kommunisme 
voorlopig ‘dood’) en sal uit die afgrond (‘dungeon’/tronk) opkom…en die mensdom sal hom 
bewonder v8. Een is (eerste dier/Mandela), die ander een (tweede dier/Antichris) het nog nie gekom 
nie, en wanneer hy kom moet hy ‘n kort tydjie bly (3½ jaar) v10. En die dier wat was en is nie 
(Mandela/kommunisme), is self ook die agtste (Mandela is een van ‘n internasionale groep van “Eight 
Elders”), en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf (dood) v11. Die tien horings ontvang nie 
koningskap nie maar het mag vir ‘n kort ruk. Hulle het een gesindheid en gee hulle mag aan die 
(tweede) dier v12-13.  
 
Die drie horings wat deur die Antichris ontwortel word, is nie gedeënt met sy doen en late nie volgens 
#Op.9:17 (sy geheime agenda word bekend) en draai teen hom. Hulle het leeukoppe (dus Blanke 
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volke). Die Antichris en sy travante sal teen die Lam oorlog voer maar die Lam sal hulle oorwin v14, 
wanneer die tien horings teen die Antichris draai.  
 
Siener het waens gesien met witrugosse (Amerikaanse weermag wat oorlog maak) met ‘n wit seuntjie 
as touleier (George W Bush). Toe is daar rooi beeste (kommuniste) en twee witrugosse (oorlog teen 
Irak en Afganistaan). ‘n Kaffertjie (Obama) neem dan oor as touleier (met behulp van 
kommuniste/rooi beeste). Daar ontstaan verdeeldheid, die osse (VSA weermag) draai na die Ooste om 
te veg (dalk Noord Korea, of Oos-Europa waar Derde WO sal begin volgens Siener) maar die swart 
touleier soek eerder konfrontasie met die Weste. Die osse weier, maal in ‘n bonnel en trap die swart 
leier plat.  
 
Hierdie gesig sluit aan by #Op.9 waar Johannes vertel dat die Antichris aanvanklik drie horings 
ontwortel wat teen hom draai, en dan uiteindelik deur al tien vernietig word. Dit is duidelik uit die 
profesieë dat die Antichris ‘n kommunis is, en huidiglik die mensdom/Weste mislei om die teendeel te 
glo. Die Vatikaan/groot hoer speel ‘n groot rol in die daarstelling van die Antichris (GEBRUIK 
kommunisme en RY op die rooi dier), terwyl die Antichris self nie noodwendig ‘n Katoliek is, en is 
beslis nie die pous nie.  
 
13. “DIE DERDE WO sal in Oos-Europa begin, maar spoedig op konflik tussen Rusland en 
Amerika uitloop en daarna wêreldwyd uitkring (hou die situasie in Georgia dop)”. Siener het vertel 
van rasse-oorloë in Engeland en Frankryk en ‘n burgeroorlog in Rusland, en dat kommunisme weer 
daar herleef. Die propaganda oor Iran (soos destyds met Irak), en onluste na die onlangse verkiesing 
(aangeblaas deur die media), word gebruik deur Amerika om hul aktiwiteite in die aangrensende Oos-
Europa te regverdig. Die onderskeie regerings in hierdie gebied word finansieël en militêr ondersteun, 
waarvan Georgia ‘n voorbeeld is. In die geval van Kosovo is onafhanklikheid aan onwettige 
immigrante (die Albaniërs) gegee, omrede die Serwiërs geweier het dat ‘n oliepyplyn deur hul land 
gebou word.  Deur die ou Russiese state te betrek by die EU, kan die VSA hierdie gebied beheer en 
vrylik “Missile Defence Shields” oprig om kamtig Iran in toom te hou, terwyl Rusland eerder die 
teiken is. (Joe Biden het 24 Julie tydens sy besoek aan Georgia verklaar: “The United States will not 
allow the independence of South-Ossetia and Abkhazia...we promise to upgrade the Georgian military 
to NATO standards”. Russia Today het berig: “American troops will arrive in Georgia on August 15 
for a military training session”. 
 
Die Israeli’s (Esau) se strewe na wêreldoorheersing en beheer oor die wêreld se oliereserwes, bepaal 
Amerika se beleid in die Midde-Ooste, en elders waar oliepyplyne te sprake is. Hierdie beleid was 
direk verantwoordelik vir die aanvalle op Kosovo, Irak en Afganistan. In hierdie verband bevind 
Rusland hom in ‘n moeilike situasie, want terwyl hy simpatiseer met die Serwiërs in Kosovo (wat 
deur die Albaniese Moslems uit hul land verjaag is), is sy ander bondgenote soos Irak en Iran, wel 
Moslems. 
  
Hierdie oorlog sal hoofsaaklik gevoer word d.m.v. atoombomme en siektekieme (Sag.14:12, 
Eseg.38:22, Jes7:10 en 34:9-10, Hab.3:11 en Sef.3:6). “In Europa vlam ‘n vuur baie groot eers na die 
Noord-ooste en toe draai die vlam na suid (Rusland reageer)”. “’n Vuur brand in Europa aan die 
oostekant. Na die vuur trek Engelse waens (VN) na die noorde”. Volgens Siener sal Frankryk 
aanvanklik by Rusland staan (wat ons reeds gesien het tydens die konflik tussen Georgia en suid-
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Ossetia in 2008). Hy het verder vertel dat Engeland die Weste se militêre geheime aan Rusland 
verklap uit vrees vir ‘n atoomaanval. Die Weste vind dit uit en draai teen haar. Duitsland en Amerika 
moet saamstaan teen kommunis-Rusland, en weens hierdie bondgenootskap sal Amerika ons moet 
uitlos.   
 
Die Chinese wag tot almal mekaar goed opfoeter voordat hulle betrokke raak, en val die Arabiese 
lande en Rusland aan. Oor Islam het hy gesê: “In Europa is baie geel karretjies bymekaar, en hulle 
spat uitmekaar en daar is nie perde voor nie”.  Verder, dat Duitsland Engeland total vernietig (Siener 
het geglo dit sal hulle straf wees vir die moordkampe). “Die Iere kom vry en dryf die Engelse uit hul 
land. Holland gee sommer oor. Frankryk sal darem nog op ‘n manier leef. Rusland sal heeltemal kapot 
wees. Die VSA sal nie ondergaan nie maar sal baie verswak wees. Die Duitsers maak die vrede in 
Europa”. 
 
14. DIE TROON VAN DAWID: Nederland (die stam van Sebulon), is die enigste land met ‘n 
vleklose wapenskild waarop die bruin Juda-Leeu voorkom. Weens besoedeling van die koninklike 
bloedlyn, moes Yahweh die troon vanaf Nederland (Sebulon wat seetogte onderneem Deut.33:18 en  
Jes.8:23), elders skyf, want Hy het: met ‘n eed aan Dawid belowe, tot in ewigheid sal Ek jou nageslag 
(bloedlyn) bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag…Ek sal vir Dawid nie lieg nie. Sy 
nageslag sal vir ewig wees en die troon soos die son voor My Ps.89:4-5.  Sebulon se vissersseël toon 
Leeus, Bybels en hul leuse “Eendracht Maakt Macht”.  
 
Die ‘SEUNTJIE’ verwys na ‘n afstammeling uit die dogter van Sion – ons koning vorentoe. Toe die 
draak (satan) sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou (Nederland, die Libanon) 
vervolg wat die SEUNTJIE (troonopvolger/top van die seder) gebaar het. Maar die twee vlerke van 
die groot arend (beskermer) is aan die vrou (dogter van Sion/boonste van die jong takkies) gegee, 
sodat sy na die woestyn (Kaap) na haar plek (suidpunt van Afrika/koopmansland) kon vlieg (seil) 
waar sy (bloedlyn/wingerdstok) uit die gesig van die slang onderhou (bewaar) word, ‘n tyd, tye en ‘n 
halwe tyd Op.12:13-14. Die troon word vir 350 jaar (tot 2002) vir satan weggesteek.  
 
Vanaf 2002 (DAN.12:7) weet satan dus wie ons leier uit die Dawid/Juda-bloedlyn is  (op hierdie 
stadium nog onbekend aan ons). Die volk vra wanneer die wonderbaarlike dinge sal begin (v6), en 
Dan.4 bevestig dat die groot boom wie se takke afgekap is (geen mag/leierloos), sal na sewe 
tydperke/350 jaar erken dat Yahweh die koningskap gee aan wie Hy wil (deel van sy straf). Dat Hy 
die penwortel (bloedlyn) laat staan, die koningskap sal bestendig wees vanaf die volk erken dat die 
hemel heers (met die Verbond 490 dae vanaf gruwel opgerig word Eseg.4:4-6).  
 
Om die troon (bloedlyn wat koning sou lewer) na S.A. (die tong wat na die suide toe uitsteek) te 
bring, het Yahweh Sebulon (Nederland) in veragting gebring (Katolieke stryd) en bring tot eer die 
weg na die see…Jes.8:23 (verversingspos aan Kaap het ontstaan tydens handel met die Ooste om 
fondse te bekom om Katolieke te bestry). Die Leeu/Juda is geplant, die Bybels word Godsgemeente, 
Eendracht Maakt Macht word die leeuse van Transvaal en die vlag word die eiendom van die 
Boerevolk. Die troon (koninklike bloedlyn) het die Groot Trek meegemaak en is (onwetend) deur die 
Boerevolk bewaar.  
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Daar is ‘n hulpgeroep van die dogter van my volk uit ‘n baie ver land. Is Yahweh nie in Sion nie? Of 
is sy koning nie daarin nie? Jer.8:1, en: dat jy My verbond en insettinge nie hou nie, sal Ek verseker 
die koningskap van jou afskeur en dit vir jou dienaar gee 1 Kon.11:11. ‘n Dienaar kan beslis nie op 
dié troon sit nie want: Yahweh het aan Dawid gesweer in waarheid: Van die vrug van jou liggaam 
sal Ek laat sit op jou troon Ps.132:11. Amos 9:11 sê die hut van Dawid is VERVALLE en dat 
Yahweh dit weer sal OPBOU soos in die OU TYD. (Dit lê dus in puin). 2 Kon.11:11 vertel van die 
goddelose vrou/satan wat die koninklike geslag om die lewe wou bring, maar die seun Joas en sy 
pleegmoeder is in die bedekamer  vir ses jaar weggesteek (v3). Maar in die sewende jaar (na 2002) 
het Jojada (die hoër priester) die oewerstes (sewe raadsmanne vanaf Europa Esra 7) en van die 
honderd hardlopers (Siener – “vertrouelinge” /opregte Boere), laat haal, en met hulle ‘n verbond van 
eedswering gesluit – en vir hulle is die koning se seun gewys v4. (Hierdie ontmoeting het reeds 
plaasgevind).  
 
Soos Joas destyds, is die koning nog nie aan die res van die volk bekend nie: Daar kom ‘n man wie se 
naam is Spruit, en hy sal uit sy (verborge) plek uitspruit…Sag.6:12. Want Yahweh het Sion 
uitverkies…daar sal Ek vir Dawid (Juda) ‘n horing (koning) laat uitspruit Ps.132:11. En Ek sal hulle 
een volk maak in die land…en een koning sal vir hulle koning wees. En My kneg Dawid sal koning 
oor hulle wees, en hulle sal almal een herder hê, Dawid sal hulle vors wees vir ewig (‘n spruit uit die 
Dawid/Juda bloedlyn). “Toe is hier ‘n klein seuntjie en ‘n kombers kom oor hom (word verberg), die 
oortreksel (troon) is stukkend (vervalle) maar skoon (suiwer)”.  
 
DIE JUDA KONING: Omdat die Duitsers die Boere bygestaan het gedurende die Tweede VO, was 
die Boere nie bereid om saam met Engeland teen Duitsland te veg met die uitbreek van die Eerste WO 
nie. Dit het gelei na die Rebellie van 1914. Siener het vertel dat die ver-regses in Duitsland ‘n 
staatsgreep sal uitvoer, die ooreenkoms/Traktaat tussen Genl. Maritz en die Goeweneur van Duits 
SWA erken en vyf oorlogskepe met troepe en wapens na Luderitz stuur. Vandaar sal hulle per trein 
vervoer word tot by Prieska waar die Boere hulle ontvang. (Hierdie treinspoor is onlangs deur die 
huidige regering en sy bontgenote voltooi).  
 
2 KRON.1 (Onthou - wat gewees het sal weer wees): Salomo, die seun (afstammeling) van Dawid het 
hom versterk in sy koningskap (na 2002 “uitgespruit”, nog onbekend aan ons) en met die owerstes en 
elke regering in die hele Israel gespreek (die raadsmanne van sewe Europese lande en honderd 
vertrouelinge). Hulle het vergadering gehou by Gibeon (daar is ‘n dorp met die naam Gibeon in 
Namibië). Salomo (hierdie afstammeling) het die ark van Elohim laat bring (die twee getuies 
Jes.18:1), want hy het ‘n tent in Jerusalem (S.A.) daarvoor opgeslaan (vir die Verbond) v1-4. Hierdie 
man (afstammeling uit Dawid) ontvang wysheid en kennis en is baie ryk v12. Hy is van 
Gibeon/Namibië (‘n Duitser) en word koning oor Israel v13. Hy het strydwaens en soldate versamel 
en dit opgestel vir die koning (tydelike leier wat by Prieska aangestel sal word) in Jerusalem (via 
Luderitz). Die strydwaens en soldate is gestuur met ‘n wa (trein) wat betaal is deur die Hetiete (swart 
regering) en Aram (Engelse) v14-1. 
 
2 KRON.2 verduidelik dat hierdie nasaad van Dawid die Boerevolk kom help weens die ooreenkoms 
van Salomo met Huram (Traktaat van 1914). Die Traktaat wat Huram (Maritz) die koning van Tirus 
(Boerevolk) oorhandig het aan Salomo (Goeweneur) lees dat hy Salomo (Duitswes) se koningskap 
erken v11. Salomo wil ook “toebereidsels” (opregtes) stuur vir die bou van die nuwe tempel 
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(Verbond). Hy stuur manskappe (die sewe raadsmanne) en laat Huram/Boerevolk weet dat hy hulle 
kom help omrede hulle sy (voor) vader ook bygestaan het v1-3. Salomo vra Jahweh om vir hom ‘n 
persoon van bevoegtheid te stuur (tydelike leier), asook vaardige manne van elders saam met die in 
Juda. Salomo stuur koring, gars, wyn en olie v7-10. Die afstammeling van Huram/Boerevolk is 
verheug oor die koning uit Dawid v12. Hy is die seun van ‘n vrou uit die dogters van Dan (Duitser) 
maar wie se vader ‘n man van Tirus (Boer) is. 
 
Ons nuwe Juda-leier se moeder is ‘n Duitser en sy vader ‘n Boer. Hy is, volgens die profesieë, 
gebore in die land suid van die riviere van Kus (wat Namibië insluit), en op ‘n stadium (na 2002) 
Duitsland toe. Ons weet dat die seuntjie/troonopvolger vir 350 jaar (tot 2002) vir die slang 
weggesteek is. “’n Groot seeppot (moeilikheid of rebellie) staan op die vuur, ‘n kindjie van een jaar 
(een jaar na 2002?) kruip (vertrek in die geheim) na die weste (Duitsland) onder ‘n bank in”. “In 
Europa staan ‘n man met BLOU (Duitser se kleur) pak klere aan en wit boordjie (geestelik) en kyk 
hiernatoe”. “In die noorde van Europa staan ‘n man met BRUIN (Boer se kleur) pak klere aan en kyk 
na die suide” (hy is half-Boer, half-Duitser). “Daar is een van ons wat ‘n rukkie NA die groot klomp 
uitkom (na een jaar?). Hy het ‘n grys baard en hy dra ‘n boerestoel (troon) in sy regterhand. Hy glip 
vinnig by hierdie jaart se deur uit”. “Ek sien ek is tussen die Duitsers…baie plesierig (na die 
staatsgreep daar)…die man met die swart hoed (leier) kyk hierheen”. “Die blou wa wat lankal daar 
gestaan het, is nou nuut en trek na die suide”. (Siener het vertel van ‘n Duitse vrou wat uit die 
Europese Unie kom met blou oë en blonde hare [Angela Merkel], wat nie lank sal regeer nie, en ‘n 
Duitse militêre leier neem by haar oor). 
 
LUKAS 19 vertel van Saggeus, ‘n ryk man en klein van persoon wat in die wildevyeboom geklim het 
(van hieraf na ‘n Europese land), om Yahshua te kan sien. Yahshua sê: Saggeus, maak gou en klim af 
(kom terug uit Europa) want Ek moet vandag in jou huis (nuwe Jerusalem v28) kom woon. Saggeus sê 
hy gee die helfte van sy goed (wapens, strydwaens en voedsel) vir die armes (Boerevolk), en Yahshua 
antwoord: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Saggeus: ‘n man van hoë geboorte (Juda 
Ps.89:28) het na ‘n ver land gereis (Duitsland) om vir hom’n koningskap te ontvang (staatsgreep 
uitvoer) en dan terug te kom v12. “Ek sien ‘n gedraaide blou hout (Duitsland), met sekels aan, ‘n 
kameeldoringboom met baie as onder (Koeberg, word later bespreek) en ’n man wat in ‘n boom klim 
(tussen ‘n ander Israelvolk)”. “Groot blou water (see)…kurkproppe (oorlogskepe)…anderkant die 
water ‘n groot (belangrike) man. Hy bly nie daar nie, hy bly hier in ons land…mooi 
aangetrek…goue knope (ryk man) en goud (suiwer Judeër) op sy hoed (leier)…lang swaard aan sy sy 
(militaris)…kom terug”. “’n Lang ry waens wat trek en ‘n seuntjie (troonopvolger) slaan die osse 
(land of regering) so baie (staatsgreep) en dan die ander waens wat uitdraai (hierheen). ‘n Groen 
papier (Boere – groen op Vierkleur) met blou (Duitsers) letters op (Traktaat)…die los (enkele) 
Blouperde wat kom (twee getuies) en toe kyk die seuntjie vir my (belofte van hulp)”. “Die komberse 
is opgerol (na die oorlog hier). Die stoel (troon) met die blou doek om”. 
 
Die Skrif beskryf die nuwe koning as ‘n kaalkop (2 Kon.2:23), ‘n jongman (Sag.2:4) en klein gebou 
(Luk.19:3). “Die mense is verwonderd oor hom. Hy is nie groot van persoon en ook nie oud nie, met 
min hare (bles) en groot wenkbroue en skerp oë”. Siener het De la Rey gereeld in visioene gesien as 
‘n kaalkop, en stel hy heelwaarskynlik die nuwe koning voor. “Elke keer wat ek jou (De la Rey) sien 
(in visioene), dan is jy kaalkop…anderkant die water…hy bly nie daar nie, hy bly in ons 
land…wanneer hy terugkom…ek sien Oom is weer kaalkop”. (Siener het twee mense in hierdie gesig 
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gesien, die De la Rey van ouds, en die toekomstige De la rey). “Die kinders (volk wat nog nie 
onafhanklik is nie) se perde is opgesaal (voorbereid). Genl. De la Rey kom kaalkop uit…”.  
 
15. DIE TWEE GETUIES: Een verteenwoordig Elia (‘n hoë priester uit die Ou Testament), en die 
ander heelwaarskynlik Moses (die wet en die profete), want dit is hulle wat aan Yahshua verskyn het 
(Matt.17). Maar Henog is ook, soos Elia, lewend opgeneem in die hemel, en ons lees in Luk.1:17 dat 
Johannes vooruit sal gaan in die gees en krag van Elia. Wie die ander getuie ookal voorstel, albei sal 
fisies as gewone mense tussen ons verskyn, en nie almal sal hulle herken nie (met sakke bekleed 
Op.11:3, ‘n mens net soos ons Jak.5:17, Siener: “met vaal klere”). ELIA KOM EERS EN SAL ALLES 
HERSTEL Matt.17:10-11, en hy kom heel eerste hiernatoe, want die tente van Juda word eerste verlos 
(Sag.12:7). Eseg.20:46 bevestig hy word gestuur na Juda in die suide, die bosveld in die Suidland. 
 
Hierdie priester sal dalk nie as Elia bekend staan nie, maar stel die Elia van ouds voor, sal deur die 
Gees gelei word (Eseg.2:2) en die woorde spreek wat Yahweh hom gee (Eseg.3:4 en 1Kon.17:24), en 
Sy opdragte uitvoer (Hag.1:12). Hy sal ook mag hê oor die weer, om die waters (volke) in bloed te 
verander (oorloë) en die aarde te tref met plae (Op.11:6), want hy word gestuur in die plek van sy 
Vader (Lev.16:32), en daarom word hy ook  die Oue van dae genoem. Waar profete soos Esegiël, 
Esra en Jeramia dieselfde opdragte ontvang, het dit ook betrekking op hierdie getuie.  
 
Die twee olyfbome en twee kandelare simboliseer ook die twee getuies (Sag.14:11-14, Op.11:3-12). 
Hulle is vinnige boodskappers (sal net 16 maande in S.A. wees Dan.9:24) wat oor die waters kom 
(vanaf oorsee) na die nasie met die blank vel in die land suid van die riviere van Kus (Jes.18:1-2). 
Elia praat met gesag (Luk.4:32), en deur hom sal die volk sy identiteit besef – sodat Ek nie hoef te 
kom en die land (Sion) met die banvloek (Armageddon) tref nie Mal.4:6. Ek stuur julle die profeet 
Elia voordat die VREESLIKE DAG VAN YAHWEH aanbreek (nagaanval op Blankes) Mal.3:1. En 
julle, KINDERS VAN SION, juig en wees bly, want Hy gee julle die leraar tot geregtigheid Joël 2:23. 
Hy sal weer kom uitroei onder die volk  al die Baälpriesters en diegene wat hul hoofde voor ander 
gode gebuig het. Elia sal die Vredesverbond sluit en ons nuwe Juda-koning aanstel voordat die twee 
ons verlaat vir ander wêrelddele. (Ek sal ‘n teken onder hulle doen [Banier] en vrygeraaktes [getuies] 
onder hulle stuur...en hulle sal julle broers bring uit al die nasies...Jes.66:19-20). Aan die einde van 
die eerste helfte van die verdrukking sal hulle vermoor word waar Yahshua gekruisig is (Op.11:2 en 
8), m.a.w. deur die Edomiete. 
 
Die twee getuies kom vanaf oorsee: Wat oor die waters kom Jes.18:1-2, en: In dié dag sal daar 
boodskappers voor My uit wegvaar in skepe om die sorglose Kus (Afrika) te verskrik, en dan sal daar 
angs onder hulle wees soos in die dag van Egipteland Eseg.30:9.  Dit blyk ook uit Siener se gesigte 
dat hulle Duitsers is (“enkele blou perde”). “...waens wat aankom, een met twee blou voorosse draai 
hierheen...blou stene...”. “Ek sien twee manne met ‘n wit vlag (Vredesverbond) kom. Hulle bring ‘n 
brief (Traktaak van 1914)…en dit beteken vrede”.  “’n Lang trein met BLOU muile voor en in die 
draai van die pad verander die blou muile aan donkies (getroue Afrikaners – Duitsers word Boere)”. 
“Klein Niklaas (nageslag) is daar en daar is ook twee ander manne by hom en hulle hoede is 
BRUIN, en toe trek een van hulle ‘n nuwe skoen aan (word tydelike leier)”.  
 
Elia, die wag en profeet (deur Genl.Beyers voorgestel in Siener se gesigte), is kaalgeskeer, slank 
gebou, ‘n ligtekop en ‘n jongman. (Yahweh maak Elia tot profeet vir die nasies, en hy is jonk Jer.1:5-
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6). “Die mense wat hiernatoe kom, daar is een wag by hulle”, (as wag en om volk te waarsku 
Eseg.3:16-17). “In ‘n kar trek ‘n wit perd en die kar kom skuins na ons toe...Ek sien ‘n 
skoongeskeerde jongman wat aankom”. “In Duitswes kom die gespande wit perd oor die ashoop”. 
 
Die ander getuie (deur Genl. Maritz voorgestel) is dan die tydelike leier, ‘n gesette donkerkop en ook 
kaalgeskeer. “Sien ek twee manne, die een donker en geset van postuur, en die ander ‘n slank geboude 
ligte man”. “Toe staan daar mense wat kaalgeskeer is net soos ons”. “Een op ‘n bruin perd 
(donkerkop) en een op ‘n wit perd (ligtekop)”. “Staan ’n man met vaal klere, kaal geskeer met geweer 
in die hand (op Prieska, eers na die Gelofte by Lichtenburg)”. “Maritz kom. Hy sien ‘n pot 
(moeilikheid)…sy bene word half slap…toe ontmoet ek (die vertrouelinge) Genl. Beyers (Elia)…’n 
Blou papier (Traktaat) kom te voorskyn, en uit die papier (ooreenkoms) kom manspersoon te 
voorskyn (leier uit Dawid wat getuies en brief vooruit stuur)”. (Siener se seun het die toekomstige 
staatspresident/koning beskryf as ‘n man met ‘n vol, breë gesig. Hierdie beskrywing het eerder 
betrekking op die tydelike leier wat ‘n gesette man is, want dit kom nie ooreen met Siener of die Skrif 
se beskrywing van ons nuwe koning nie).  
 
Die grootgeboude Boer met ‘n wit baard en bruin pak uit die Oostelike Provinsie (word vorentoe 
bespreek), moet nie met die twee kaalgeskeerde getuies, of die man wat die Duitse wapens stuur (ons 
koning vorentoe wat klein gebou is met ‘n bles en grys baard), verwar word nie (daarom word hul 
voorkomste beskryf deur die profete). By Prieska waar die Duitse wapens van die treine afgelaai 
word, kry die skoen ‘n nuwe oorleer (voorlopige regering met tydelike leier). “Daars ‘n blou pak 
(Duitser – tydelike leier, die gesette donkerkop), bruin pak (man uit Oostelike Provinsie, groot gebou 
met wit baard) en ‘n grys pak (geestelike leier – Elia, klein gebou met ligte hare)”. Dus drie in totaal. 
Eers teen die einde van die oorlog wanneer die burgers die vyand finaal verdryf en van Durban af 
terugkeer, kry ons ‘n nuwe paar skoene (permanente regering), en word die nuwe president/koning 
(wat die Duitse wapens stuur) aangestel (deur Elia) - want intussen voer hy ‘n staatsgreep uit en lei 
die Duitse weermag in Europa – daarom die tydelike leier.  
 
DIE DUITSERS IS JUDEëRS: Die stam van Dan word met die Duitse volk geassosieer wat nie 
korrek is nie. In Num.26 en 1 Kron.12:23-27 word 13 stamme genoem terwyl die opskrifte net van 12 
praat. Dan is nog altyd tussen die ander stamme alhoewel hy nie daar hoort nie, en daarom word sy 
naam in Op.7 uitgelaat en met Manasse vervang. Hy het ‘n vrou geneem uit die Moabiete wat deur 
Yahweh verbied is in Deut.23, en verder het hy met sy vader se byvrou gemeenskap gehad en die hele 
Israel het daarvan geweet (Gen.35:22). Dit is met die seëning van Dan (Gen.49:16) dat sy nageslag as 
‘n aparte volk uitgesonder word: Dan sal aan sy volk reg verskaf net soos enige een van die ander 
stamme van Israel. Verder lees ons: Dan is ‘n jong leeu wat uit Basan (Manasse se grondgebied) 
uitspring Deut.33.  Toe die gebied wat aan hom toegeken is te klein geword het, het hulle 
noordwaarts verhuis na Lais wat hulle tot Dan herdoop het (vandag bekend as Denemarke). Dan is: ‘n 
slang (satan, misleading) op die pad (nomadiese karakter gehad) wat die perd op die hakskeen byt 
(vermenging of verkragting met die doel om te verbaster)…los ‘n sleepsel…gee pad uit Basan 
(Gen.49:16, Deit.33:16-22, Ps.135:11 en Jer.8:17). In hul swerftoge is Dan gevolg deur ander stamme 
wat plekname geërf het soos Denemarke, Dundee, Danhauser ens (op die pad…los ‘n sleepsel). Maar 
die kinders van Dan het hulle gebied kwytgeraak Jos.19:47. Die Germane (“Ger” beteken rasegte 
ongelowige) het Dan se gebied ingeneem en plekname geërf wat daartoe gelei het dat hulle mettertyd 
as Daniete bekend gestaan het. Bv: ‘n stem verkondig UIT Dan (the city of Dan/grondgebied wat Dan 
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kwytgeraak het en deur Germane bewoon word – drie blou briewe)…Jer.4:15. Vers 7 bevestig: Dan 
die verderwer van nasies (hakskeenbyters) het weggetrek, uitgegaan uit sy plek.  
 
Juda se embleem, die Leeu, verskyn op die wapenskilde van Nederland, Noorweë, Swede, Finland, 
België, Luxemburg, Skotland, Ierland en die ou Suid-Afrika. (In 1308 was Henry V11 koning van 
Luxemburg terwyl sy vader, Henry V1, nog koning van Duitsland was. Die bevolking van Luxemburg 
en Duitsland was dus een en dieselfde). Duitsland se embleem, die arend, het hy duidelik ook by Dan 
geërf wat hom hoofsaaklik in Amerika/Manasse gaan vestig het. Die VSA se wapen, die arend, is op 
hulle nasionale embleem, met 13 sterre, ‘n olyftak met 13 blare en 13 pyle – die dertiende en 
oortollige stam wat nie hoort nie.  (Die arend-embleem verteenwoordig Mithras/die son/Nimrod, en 
was oorspronklike die vlag van die Romynse-Ryk). Die gelykenis in Matt.22:1-14 kan net na Dan 
verwys. Die koning merk dat een van sy gaste (genooide) nie ‘n bruilofskleed (seël) aan het nie. En 
hy sê vir hom: Vriend (bekende), hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen 
woord praat nie. 
 
2 Kron.2:14 sê ons nuwe koning se moeder is ‘n Daniet en sy vader ‘n Boer. Ps.132:11 bevestig dat 
die Duitsers Judeërs is want hierdie koning is van suiwer Juda-saad. Maar hierdie feit word eers in die 
eindtyd bekend want intussen moes “Ger” (die rasegte ongelowige) gestraf word, en Esau op sy 
identiteit aanspraak maak. Die gemeente van Efese in Op.2:1-7 het beslis betrekking op hierdie 
Germane: Onthou waarvandaan jy uitgeval het (uit Juda). Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet 
van die boom van die lewe (Boerevolk) wat binne-in die paradys van Yahweh is (berg Sion) 1 
Kor.3:8-16.  
 
16. ‘n DERDE VAN DIE VOLK BLY OOR: Die opdrag aan Elia is om die volk te suiwer van 
sondaars en onsuiwer bloed, en nie om ons vyand dood te maak nie. Inteendeel, Jahweh stuur die 
swartes teen Israel as deel van die straf en uitdelgingsproses, terwyl die twee getuies as wag en leraar 
sal optree oor die opregte deel van die volk. Eseg.9: Elia word gestuur met die skrywer se inkpot 
(simbolies) om al die opregtes te merk…Maar aan die ander, trek agter hom aan deur die stad 
(nagaanval), en moet nie spaar nie, slaan dood gryshards, jongmanne en jongedogters en kinders en 
vroue tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin (die uitdelging) by 
My heiligdom. En hulle het begin by die oudstes (predikante)…Die ongeregtigheid (sonde) van Israel 
en Juda is buitengewoon groot, en die land is vol bloedskuld (onsuiwer teling)…Eseg.5: ’n Derde 
deel moet jy binne-in die stad met vuur verbrand (hongersnood en pes 7:15) as die dae van die 
beleëring verby is (swart aanval), en ‘n derde deel neem en met die swaard (oorlog) stukkend kap 
rondom die stad (platteland), en ‘n derde deel moet jy in die wind strooi (die wat uit hulle 
ontvlug/ballingskap gaan sal op die berge wees soos duiwe/aangewese op die veld Eseg.7:16). 
 
Ek sal My hand weer uitsteek oor die GERINGES. En in die ganse land (nie wêreld nie), twee-derdes 
sal daarin uitgeroei word (gedurende die oorlog), maar EEN-DERDE oorbly. Dan sal Ek die derde 
deel in die vuur bring en hulle smelt…Ek sê: Dit is My volk! En hulle sal sê: Jahweh is my Elohim! 
Sag.13:8. (Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en GERINGE volk wat by die Naam van 
Jahweh skuiling soek…Jubel, o dogter van Sion Sef.3:10). In Jes.6:13 sê Jahweh dat hierdie volk nie 
sal hoor of verstaan nie, totdat die stede verwoes lê sonder mense en die land verwoes is tot ‘n 
wildernis (beteken omkering deur vreemdes). En as nog ‘n TIENDE DEEL (van die oorblywende 



 

29 

 

derde) daarin is, sal dit weer wees tot verwoesing (dan kom die buitelandse vyand), maar soos by die 
boom – as hulle omgekap word – ‘n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. 
 
ONS MOET DALK HIERNA KYK: Gestel die Blanke Suid-Afrikaners bestaan uit 4,32 miljoen 
mense (insluitend die wat tans oorsee is), sal die derde wat oorbly 1,4 miljoen wees. (Dit is van 
hierdie derde deel wat Jahweh sê: Dit is My volk!). ‘n Tiende deel daarvan (Jes.6:13) is 144 000, wat 
dan uit hierdie oorblywende derde deel van die volk gekies sal word as diensknegte. (…’n derde deel 
word in die wind verstrooi...Jy moet ook ‘n klein bietjie daarvan neem [‘n tiende] en dit in jou slippe 
bind).  
 
17. DIE VERBOND: (‘n Verbond is ‘n ooreenkoms tussen Yahweh en Sy volk, en ‘n Gelofte tussen 
die volk en Yahweh). Ek stuur My boodskapper (Elia)…die Engel van die Verbond Mal.3:1. Hierdie 
Verbond sal verskil van die oue (wat elke jaar herhaal moes word) want: Ek sal My wette in hulle 
verstand gee en dit op hulle hart skrywe (die kennis van sonde) Heb.8:8-10 en: ‘n Verbond van 
VREDE sluit en die *wilde diere (swartes) uit hul land laat verdwyn Eseg.34:25. …Sion, kragtens die 
BLOED van jou Verbond…Sag.9:11. (“Nadat die vyand op die vlug geslaan het [einde van *rasse-
oorlog], word die Vierkleur in ‘n emmer bloed gedoop”). 
 
DIE 144 000 DIENSKNEGTE: In Op.7 lees ons dat 12 000 diensknegte uit elk van die 12 stamme, 
eers gekies moet word VOORDAT die aarde beskadig word (Armageddon), en in Op.14 dat hulle 
opregtes is wat nie deur vroue (kerke – dogters van die groot hoer) besoedel is nie. Die feit dat hulle 
met die Lam staan op die berg Sion (v1), bevestig dat hulle uit die Boerevolk gekies sal word. (Hulle 
word deur Elia georden volgens Hag.1 en 2).  
 
18. DIE TEMPEL: Dit is die nuwe/herstelde godsdiens (kennis van sonde – wette in verstand en op 
harte) wat spruit uit die Verbond (wat met die oorblywende derde deel gesluit word voordat die 
Europeërs hierheen kom), en verwys nie na ‘n fisiese gebou nie want: ‘n tempel het ek nie daarin 
gesien nie, want  die Almagtige is die tempel en die Lam Op.21:22. 
       1.   Die Almagtige en die Lam is die tempel (Op.21:22); 
       2.  Yahshua/Christus is die fondament (1 Kor.3:8-16); 
       3.  Juda (Boere) is die hoeksteen (Sag.10:3-4) en  
       4.  Gelowiges (res van Israel in S.A.) is die gebou (1 Kor.3). 
 
Die Hoeksteen/Juda en die res van Israel (in S.A.)…Ek sal julle verlos…spreek die WAARHEID (oor 
ons identiteit) 1 Kor.3:11-23. En die WAARHEID sal julle vrymaak…Joh.8:32-35. (“In die westekant 
kom ek voor een huis en twee deure [Juda en res van Israel] staat oop en een leeu brul statig in die 
huis en toe word dit een lang rij huise”). Ek lê in Sion ‘n grondsteen, ‘n beproefde steen, ‘n kosbare 
hoeksteen wat vas gegrondves is (die Israel-Waarheid en Apartheid) Jes.28:16. …met Israel en Juda 
‘n nuwe Verbond tot stand bring…wette in hul verstand gee en op hul harte skrywe, en Ek sal vir 
hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees Heb.8:8-10. …julle ‘n tempel van Elohim is (die 
derde oorblyfsel) en *die Gees van Elohim in julle woon 1 Kor.3:16.  
 
Wanneer die Europeërs/wildevyeboom hier aankom (gedurende die 30 dae tussen die einde van die 
Derde WO en begin van Armageddon), sal die 144 000 diensknegte die nuwe godsdiens aan hierdie 
mense oordra. Daarom lees ons: sal Yahweh vir die TWEEDE KEER Sy hand uitsteek om die 
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oorblyfsels van Sy volk los te koop wat sal oorbly...en Hy sal ‘n banier ophef (as teken) vir die 
nasies...uit die vier hoeke van die aarde Jes.11:11-12.  
 
*DIE GEES: Daar sal ‘n takkie uitspruit (144 000) uit die stomp van Isai (Juda)…en op hom die Gees 
van Yahweh rus, van wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vrees vir Yahweh Jes.11:1-2. Dit is 
die 144 000  (die ‘eerstelinge’ wat nie deur vroue/kerke besoedel is nie), op wie Hand.2:16-21 
betrekking het (en nie die huidige ‘happy clappies’ in die Pinksterkerke nie): In die laaste dae sal Ek 
My gees uitstort...en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en 
julle ou mense sal drome droom...en hulle sal profeteer...en Ek sal wonders bo in die hemel en tekens 
onder op die aarde doen, bloed en vuur en rookdamp (Armageddon). Die son sal verander in 
duisternis en die maan in bloed voordat die groot dag van Yahweh kom.  
 
Hierdie tekens in die hemel/Armageddon het nog nie plaasgevind nie, daarom is Yahweh se Gees 
nog nie uitgestort nie. Joël 2 (waarna Petrus verwys het in Hand.2), beskryf die geweldige aanslag 
(strafgerig) en aanval op die dogter van Sion (v1-9), die volk keer terug na Yahweh (v12-16), Yahweh 
verskoon die dogter van Sion en genees haar land (Verbond en nuwe Koningkryk v18-27). En 
DAARNA sal Ek My *Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer...drome 
droom...gesigte sien. En ook op die diensknegte in die dae My *Gees uitstort (om die wildevyeboom 
te bearbei) ...wondertekens in hemel en op aarde (Armageddon v28). Matt.12:28: Maar as (wanneer) 
ek deur die gees van Elohim duiwels uitdryf, dan het die Koninkryk van Elohim by julle gekom. 
(Hand.2:16-21 het dus nog nie in vervulling gegaan nie – nog ‘n rede waarom ons nie na vandag se 
‘profete’ moet luister nie).  
 
DIE WET HET NIE VERVAL  NIE: Die kerk leer dat die wet by die kruis verval het, of dáár reeds 
op ons harte geskryf is. Die offers van die Ou Testament moes gedurig herhaal word, terwyl die offer 
van Yahshua eenmaal plaasgevind het en heeltemal voldoende was Heb8:13. Yahshua se offer het nie 
die wet vervang nie. Yahweh het ook geen fout met die verbond gevind nie, maar wel met die volk, en 
daarom sê Hy in Heb.8:8-10: Daar kom dae, dat Ek met die huis van Israel en Juda ‘n NUWE 
VERBOND tot stand sal bring, NIE VOLGENS die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het 
nie...want hulle het nie gebly by My verbond nie. Want DIT IS DIE VERBOND wat Ek NA die dae sal 
sluit met die huis van Israel. Ek sal My wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe...hulle 
sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer moet leer en sê: Ken Yahweh nie, want ALMAL sal 
My ken, klein en groot onder hulle Heb.8:8-11. (Opregte oorblyfsel + Verbond = die tempel/kennis 
van sonde). En al jou kinders sal deur Yahweh geleer wees Jes.54:13. Dan sal die offer van Juda en 
Jerusalem vir Yahweh aangenaam wees, SOOS IN DIE OU DAE EN SOOS DIE JARE VAN DIE 
VOORTYD, WANT EK YAHWEH HET NIE VERANDER NIE Mal.3:4-6.  
 
WAT Sê DIE NUWE TESTAMENT VAN DIE WET? (Want die wet kom uit die O. T. wat volgens 
die kerk nie meer van toepassing is nie). Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te 
ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul Matt.5:17. Maar dit is makliker 
dat die hemel en die aarde verbygaan as dat een titel van die wet sou verval Luk.16:17. Maak ons dan 
die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel ons bevestig die wet Rom.3:31. Aan 
hierdie twee gebooie (liefde vir Yahweh en jou naaste) hang die hele wet en die profete (die Ou 
Testament) Matt.27:40. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, Hy dit sê vir die wat onder die wet is 
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(Israel), want deur die wet is die kennis van sonde (en na die Verbond sal dit op ons harte en in ons 
verstand geskrywe wees) Rom.3:19.     
 
19. DIE VIER LEWENDE WESENS is ook die vier engele wie se opdrag dit is om die aarde en die 
see te beskadig (Armageddon), maar nie voordat die 144 000 diensknegte verseël is nie (Op.7:2-3). 
Hulle taak is om die heiden-nasies te tref (ter wille van Israel), en tergelyketyd die uitverkorenes te 
beskerm. Hulle simboliseer die volgende  in Op.4: 
 
1.  Soos ‘n LEEU (JUDA): Juda is ‘n jong leeu, Hy het die stam van Juda uitverkies, die berg Sion 
wat Hy lief het. 
2. Soos ‘n KALF (BLOEDVERBOND): Bring die vetgemaakte kalf en slag dit, want hierdie seun 
(Juda) van My was dood (geestelik) en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is weer 
gevind. …Volgens die bloed van jou Verbond… Dan.9:27 bevestig dat dit ‘n “slagoffer” is. (Die kalf 
het beslis nie betrekking op Efraim/Engeland nie, wat in Openbaring nie as stam getel word nie, maar 
met Josef vervang word. Efraim se embleem was ‘n os, wat verander het na ‘n afgodsembleem, die 
eenhoringperd [horings van ‘n buffel - unicorn / horns of unicorn] Num.23:22, 24:8 en Deut.33:17).  
3. Soos ‘n AREND wat vlieg (BESKERMER VAN ISRAEL): Dat Ek julle op arendsvlerke gedra 
het en na My toe gebring het (Ex.19:4). Wee die land van vlerkgegons wat anderkant die riviere van 
Kus lê (Jes.18:1). Die groot arend met die lang vlerke het na die Libanon gekom…jong takkies 
afgepluk…na koopmansland gebring…ook die saad geplant… wingerdstok geword Eseg.17. 
(Definitief nie die arend-embleem van die son-god Atheris nie, oorgeneem deur die Roomse kerk, 
stam van Dan/hakskeenbyters, VSA en  Duitsland nie. In Op.7 word Dan, die 13de stam wat nie na 
die bruilof genooi is nie, met Manasse vervang). 
4. Gesig soos ‘n MENS (KONING VAN JUDA): En My kneg Dawid sal koning wees oor hulle vir 
ewig. Op die uitspansel, oor die hoof van die engele (vier lewende wesens), iets soos ‘n saffiersteen 
(heilige bloedlyn Eseg.28:13), iets was soos die gestalte van ‘n troon gelyk het Eseg.10:1…en op die 
troongestalte ‘n gestalte wat soos ‘n mens gelyk het Eseg.1:26. (Beslis ook nie betrekking op die stam 
van Ruben nie, wie se embleem dié van ‘n man se gesig was. Nêrens word genoem dat hy ‘n troon 
beklim nie, maar wel sy vader se bed 1Kron.5:1).  
 
DIE OU TRANSVAALSE/ZAR WAPEN:  
1. Arend met uitgespreide vlerke: Die twee arendsvlerke wat aan die vrou (dogter van Sion) gegee 
is om die seuntjie (troonopvolger) te neem na haar plek (Op.12:13-14), na die land suid van die riviere 
van Kus (Jes.18:1-7), van die einde van die soutsee van die tong af wat na die suide toe uitsteek (Josh 
15:1-2).  
2. Leeu: embleem van Juda. ‘n Jong leeu, leier van die 12 stamme (Gen.49:8-9),  Juda is uitverkies 
(Ps.78:6-8). 
3.  Boer met ‘n geweer: Die troonopvolger, sal veg vir sy volk (Deut.33:7). 
4. Anker: Sebulon (Nederland) sal voorspoedig wees met seetogte (Jes.8:23), neem see en suidland in 
besit (Deut.33:23). 
5.  Ossewa: Die troon van Dawid. 
6. Vierkleurvlae: Bloedlyn van Isai (Juda), die oudste Europese (Israel) vlag, groen bygevoeg vir 
dogter van Sion – ‘n banier vir die Israelvolke (Jes.11:10-12). 
7. Eendrag Maak Mag:  Leuse op visserseël van Unie van Utrecht (Nederland), en leuse van 
Transvaal. 
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DIE OSSEWA/TROON EN WAWIEL/KONING: Salomo beskryf die nuwe tempel met vier wiele 
(troon), en die maaksel van die wiel is in die vorm van ‘n wawiel (koning). “In die westekant van die 
Unie (SWA) is ‘n ou *put (lank gelede *groot ellende) en daar lê #garingbalk oor (lank gelede 
#verandering in parlement). Toe draai in die noord-weste van Europa ‘n wiel (koning) in die rondte”. 
“Die wiel wat in Europa gedraai het draai nou in die Unie”. “Ek sien ek’s in Europa…daar lê nuwe 
mauser gewere onder planke…huis waar twee mense dood lê (staatsgreep)…ek sien ‘n ding soos ‘n 
horlosie maar met strepe (‘n wawiel) en daar kom ‘n Vierkleur uit met strepe op (daar is reeds 
Vierkleurvlae met Hebreeuse skrif op wat lees ‘Yahweh van Geregtigheid’)”.  
 
20. DIE SEWENDE JAAR: In ‘n dokument wat ek in 2008 geplaas het (Geloftevolk – Die Tyd Is 
Naby), het ek profesieë aan datums gekoppel wat foutief was, en vra omverskoning daarvoor. As dit 
nie was vir die tyd wat ons in lewe nie, moes ‘n mens eerder dié onderwerp heeltemal vermy het. 
Maar die profete het datums en tydperke vermeld met die doel dat dit ontsyfer moes word. Wat volg 
is bloot my eie gevolgtrekking wat ALLEENLIK as riglyn kan dien om gegewe tydperke in 
perspektief te probeer plaas. Die enigste datum wat nie bereken hoef te word nie, en waarvan ons 
seker is, is die 350ste herdenking van ons volksplanting (DAN.12:6-7, wat ook die begin van die 
wonderbaarlike dinge is/die aanloop tot die sluiting van die Verbond). Verder is ek daarvan oortuig 
dat die onderskeie profestiese tydperke getel word vanaf die gruwel opgerig word (v11), ‘n datum 
onbekend op hierdie stadium. Meer belangrik as enige datum hier vermeld (wat weereens foutief kan 
wees), is die besef dat die tyd naby is en dat ons voorbereid moet wees. 
  
‘n Jaarweek is ‘n sewe jaar tydperk, ‘n tydskaal in terme waarvan profesieë uitgedruk word (Dan.9:24 
en Lev.25:8-9). Verskeie kalenders is vanaf die begin van die Christen-era gevolg. Die Cruden’s 
Konkordansie verklaar op bl. 436: “The Jews reckoned by the year of 360 days, and in all probability 
made an adjustment by adding a thirteenth month occasionally...”.  Volgens kenners op gebied van die 
Joodse kalender, is April die eerste maand van die jaar. Jan van der Westhuizen verklaar in “Die 
Boerevolk Se Oorsprong Deur Bedrog Verberg”, dat die 6000ste sterrejaar sedert die geboorte van 
Adam 2002 was, (en ook die 350ste herdenking). Verder dat die naaste ‘sewende jaar’ aan hierdie 
datum (van elke 15 jaar siklus sedert Adam), was die jaar 2000. Vergelyk ons dié datum met 
Ex.40:17: En in die eerste maand (Abib/April), in die tweede jaar (na die 6000ste sterrejaar = 2002), 
op die eerste van die maand (wat in 2002 blykbaar op 14 April geval het), is die tabernakel *opgerig 
(die ‘ark’ wat toekomstige Juda-koning stuur, want ‘n tent in Jerusalem is *daarvoor opgeslaan 2 
Kron.1 – die begin van die wonderbaarlike dinge).  
 
Indien Ex.40 hier betrekking het, en indien berekeninge t.o.v. die Joodse kalender korrek is, hoort die 
volgende ‘sewende jaar’ dan in 2009 (wat strek van April 2009 tot einde Maart 2010) te begin. (Vir 
die doeleinde hiervan [om bloot die tydskaal en tussenposes van gebeure aan te dui] sal 2009 dien as 
die sewende jaar). Volgens Lev.25:8-11 begin die sewe jaar verdrukking (wat dan ook ‘n jaarweek is), 
die sewende maand wat einde September/begin Oktober hoort te wees op ons kalender (Okt 2009 - 
Sept 2016). Die sewe jaar verdrukking word in twee gedeel - twee tydperke van 3½ jaar, 1260 dae of 
42 maande.  
 
Pierre Rautenbach maak verder ‘n baie interessante verklaring. Die staat van Israel en S.A. is op 
dieselfde tydlyn (as dit 12 uur v.m. in Israel is, dan is dit ook 12 uur v.m. in S.A.), maar ons seisoene 
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is omgeruil en verskil presies ses maande omrede Israel in die Noordelike-halfrond is, en S.A. in die 
Suidelike-halfrond. En omdat Israel nie meer die heilige land is nie, maar wel suidelike-Afrika, moet 
die kalender ses maande aanskyf. Bv Exodus 12 sê dat die sewende maand (Oktober) die begin van 
die maande sal wees (wat ook die begin van die verdrukking hoort te wees).  
 
Matt.24, Mark.13 en Luk.21 wat die gebeure beskryf waartydens die vyeboom bot, verwys almal  na 
die woorde wat Daniël gespreek het (en waarvan hy die betekenis geheim moes hou), wat ons terug 
lei na DAN.12. In Matt.24 waarsku Yahshua: 
 
Daar sal oorloë en gerigte van oorloë wees (v6) TANS 
Die een nasie sal teen die ander opstaan en een koninkryk teen die ander. Hongersnode, pessiektes en 
aardbewings op verskillende plekke (v7) TANS (die twee getuies het mag oor die weer, oorloë en plae 
Op.11) 
Hulle (dogter van Sion) sal aan verdrukking oorgegee word en deur die nasies gehaat word (v9) 
TANS 
Baie (dogters van Sion) sal tot struikel gebring word, mekaar verraai en mekaar haat. Valse profete sal 
mense mislei  (v11) TANS 
Die evangelie van die koninkryk [terug keer na Sy leer, Israel-waarheid, versameling, Wederkoms] 
sal verkondig word oor die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies/Israel (v14) TANS 
*Die gruwel (lyk in staatsie) waarvan gespreek is deur die profeet Daniël (v15) 
Dan sal Israeliete (buite S.A.) verdruk word soos nog nooit tevore (Derde WO en merk van die dier 
v16-22) 
Die Antichris regeer  (v23-26) 
#Die teken van die Seun van die mens verskyn in die hemel (Armageddon - Nibiru/komeet Alsem 
sigbaar vir die mens v27-30) 
Die uitverkorenes van oor die wêreld word versamel (v31, gedurende 30 dae voor Nibiru).  
 
Wat is die ‘wonderbaarlike dinge’ van DAN.12? Een (dogter van Sion oorkant die rivier) het gevra:  
Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge UITBLY? (d.w.s. wanneer sal die 
wonderbaarlike dinge BEGIN). En Hy antwoord: ‘n Tyd, tye en ‘n halwe tyd (350 jaar), en AS 
(wanneer/when) hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het (die oorblywende derde deel 
wat in die wind verstrooi word Eseg.4:2-3), sal al hierdie (wonderbaarlike) dinge VERVUL word 
(oorwinning, Verbond en aanstelling van Koning).  
 
D.w.s. wanneer die Boerevolk 350 jaar oud is (kort na 2002) sal die wonderbaarlike dinge begin (die 
aanloop – ‘n tabernakel is daarvoor opgerig), en word vervul wanneer die Verbond plaasvind. 
Gedurende hierdie tyd word die *gruwel van die verwoesting opgerig, en kan ons (glo ek), vanaf 
hierdie datum die onderskeie profestiese tydperke tel  (bv. 1290 dae tot Armageddon ens v11). Ps.102 
met die opskrif “’n Gebed vir Sion”, beskryf die treurige toestand waarin die volk verkeer, en dan 
vanaf v14: U sal opstaan, U oor Sion ontferm, want #dit is tyd om hom genadig te wees, #want die 
bestemde tyd het gekom. Sion se oorwinning en die Verbond (v15-20), gebed van die gevangenes 
(v21, hulle word vrygelaat tydens die Verbond Sag.9:11), die volke versamel op Sion (v22-23).  
 
Die vraag ontstaan waarom die Wederkoms nie 2000NM plaasgevind het nie. Die antwoord lê dalk in 
die volgende tekse: Maar die gesig sal nog duur tot op die #vasgestelde tyd, maar dit spoed na die 
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einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want alte seker sal dit kom en nie 
versuim nie Hab.2:3.  En Matt.25:5: En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak 
geword en aan die slaap geraak. 
 
Terug by Matt.24: Die dissipels vra vir Yahshua wat die #teken is van die voleinding van die wêreld 
(soos ons dit ken). Hy antwoord: Pas op dat niemand julle mislei nie (v3-4), oorloë, pestes, 
aardbewings, verraad en evangelie word verkondig (v7-14) die gruwel van die verwoesting...(v15), 
ballingskap en verdrukking (v21). Dan waarsku Yahshua ons om nie te luister as die mensdom 
verklaar dat Hy fisies verskyn het nie (v23-26), want Sy Koms sal wees soos die weerlig wat uitslaan 
van die ooste na die weste (die teken v27), en aanleiding gee tot baie lyke (v28). ( Die Wederkoms IS 
Armageddon,  wat vorentoe bespreek word). 
 
21. ANGUS BUCHAN: Die ‘tronk’ is simbolies van die magtelose situasie waarin die volk hom 
bevind, en die tronkdeur wat ‘oopgaan’ het betrekking op die volk wat wakker skrik. Siener verwys 
deurentyd na TWEE ENGELSMANNE wat betrokke is by die oopmaak van die tronk. Die een is “die 
vriendelike Engelsman”, ‘n geestelike man, wie se oë later oopgaan en by die Boere aansluit, maar 
daarna geen rol speel nie, en die ander een is ‘n groot Engelsman en militaris. “Die Kaki sluit die deur 
oop en toe bly die deur oop staan”. “Toe word ek wakker. Ek sien ‘n man met grys klere (geestelike 
man), die (tronk) deur is wyd oop, hy lei my tot by die muur van die groot deur, toe staan hy (hierdie 
man bied geen uitkoms nie – maak net die volk wakker)”. “Ek sien die Engelsman wat die deur 
oopmaak en toe raak hy weg. Die voorste jaart se mense is almal weg. Ek kom by ‘n huis met hoë 
trappe, maar daar is geen deur nie”. 
 
Die feit dat Buchan groot skares trek getuig daarvan dat Blankes bekommerd is, maar ook dat die kerk 
dood is. Ongelukkig vermy hy die kern boodskap van die Woord (omdat hy nog ‘n liberalis is), en kan 
hy die volk dus nie geestelik voorberei vir die stryd wat voorlê nie. (“Faith Like Potatoes” beskryf sy 
ellendige bestaan totdat hy ‘n liberalis word  en daarna net seëninge geniet). “In die noorde, baie ver 
(Zambië), kom ‘n man op ‘n skimmel perd (verskillende etniese groepe) na die suide en raak dan weg 
(ons sal lank nie van hom weet nie). Dan trek die Engelse waens na *Johannesburg (Blankes uit 
Afrika state kom hierheen)”. “Toe kom daar ‘n man in gesig wat op ‘n wa (verhoog) staan net in ‘n 
broek en hemp (sonder amp). Toe trek die wit bokke (Blankes) in die ooste (Greytown) bymekaar”. 
“Die Unie is donker maar dis of die donker leef (teken van hoop), die donker gaan oop en een 
drievoorploeg (baie mense) ploeg na oos (Greytown). Toe kom ‘n Engelsman van *Johannesburg 
(van Afrika staat afkomstig) na die suide net in broek en hemp en kaalgeskeer sonder hoed. Toe kom 
loer mense van suid na oos met klein blik emmertjies (verwagtinge) in hul hande”.  
 
Die Greytown-saamtrek in 2008 het tydens die xenofobiese aanvalle plaasgevind: “Groot stof trek na 
die noordekant toe (immigrante vlug terug na Zim) en ‘n man staan agter die stof (Tsvangirai - 
stemme vir die herverkiesing). Die volk kom by ‘n dorp wat skoon is (verootmoediging). ‘n Man wat 
die geel (verraad) broek uit trek (wys nie hy is ‘n liberalis nie), maar die onderbroek is grys 
(geestelike man), die geel baadjie is te nou (liberalisme pas nie by hom nie) en die onderbaadjie steek 
grys uit”. “’n Man sit op ‘n geel stoel, om hom is ‘n bruin seil (tussen Boere), langs hom lê ‘n Bybel 
(geestelike man). Springbokke (in Siener se tyd Blanke regeringsmagte) kom met ‘n draai (skepties). 
#Die geel baadjie lê dood (hy kom reg en steun die Boer se saak- seker te danke aan sy Skotse bloed). 
#‘n Swart bees kom uit (Mandela se dood)”. “…Ons gaan by die agterste hek uit (Boere volg nie 
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Buchan nie). #Die Engelsman verander aan ‘n Boer”.  “Ek sien ‘n man van wie die oë nog toe is 
(Buchan)…Ek is buite die traliedeur, voor my ‘n bord kos (verwagtinge word geskep). Ek sien baie 
water (reëntyd – tydens Mandela se begrafnis). Die groot Engelsman (militaris) haal die patroonband 
af”.  Buchan se oë gaan darem oop maar eers #kort voor Mandela se dood. Intussen speel hy net een 
belangrike rol deur die tronkdeur oop te sluit, en  dan verdwyn hy van die toneel af. (“Ons loop voor 
maar die Engelsman loop agter”). NB: Hy het vir ‘n skare op Bloemfontein gesê: “As ek in die Anglo-
Boereoorlog geleef het, sou ek vir die Boere geveg het...Die Afrikanermense het ‘n vrees vir God wat 
ons Engelse nie het nie...Hulle het die Bybel vir goud verruil, maar ek sien nou hoedat hulle dit 
terugneem” (Rapport 16 #Augustus ‘09). 
 
Die vriendelike Engelsman (Buchan) en die man met die bruin pak (albei van die Oostelike-Provinsie 
/Natal), kan onmoontlik na dieselfde persoon verwys. Want terwyl die reeds bekende Engelsman 
“kaalgeskeer” is en kort voor die oorlog van die toneel af verdwyn, word die man met die bruin pak 
beskryf as ’n “onbekende man”, ‘n “Boer” met ‘n “wit baard” wie die burgers tot bedaring bring 
(gedurende die sewe dae staatsie) en later by Lichtenburg en Prieska die burgers toespreek.  
 
DIE ENGELSE MILITARIS bewapen ‘n groepie Boere voor die oorlog, lei ‘n opstand in die Vrystaat 
(om die Boere te diskrediteer), en verdwyn van die toneel af. “Die geel (verraad) messie se hef is na 
my se kant toe (Boere word bewapen), en toe gaan die messie toe. Ek gaan met trappe af (geheime 
ontmoeting)  en kom in ‘n kamer waar ‘n paar Engelsmanne sit”. “Een klomp springbokke wat so 
maal (raak opstandig). Die Engelsman  kom terug met die geweers agterstevoor. ‘n Menigte swart 
kraaie (verraad)”. “In die Unie kom ‘n roer uit sy kolf is na die weste”. “Vonke slaan uit in die 
Vrystaat. Pyp en tabak (Boerebaard maar Engelse hart)”. “Aan die oostekant (Natal) is mistige weer 
(geheimsinnig) en ‘n nuwe roer kom uit na my toe kolf na vore. Op die delwery is klaar uitgehaalde 
waste maar die mense is almal weg (hulle raak opstandig tydens die landswye staking gedurende die 
sewe dae staatsie)”.”. “Bruin waens (Boere) trek met groot rooi osse (gelei deur Engelse) na die weste 
(Vrystaat)”. “Die Engelsman met die geweer raak weg. Hy is by sy huis en het rooi skoene aan 
(kommunis)”.  
 
“Daar kom eers ‘n geel papier uit (verraad) en toe ‘n wit papier (verraad word ontbloot)”. “Ek is by 
my huis (uit die ‘tronk’, Buchan is dus op die toneel) en ek sien twee Engelsmanne wat stoei”.  (Hulle 
paaie kruis, sekerlik wanneer Buchan ‘n Boer word en besef dat die ander Engelsman ‘n geheime 
agenda het).  
 
DIE MAN MET DIE BRUIN PAK: Almal is in groot afwagting op hierdie man om die Boerevolk te 
kom lei,  maar al wat Siener van hom gesê het is: 1) dat hy ‘n groot geboude Boer is met ‘n wit baard 
2), van die Oostelike-Provinsie afkomstig is 3), onbekend is 4), ‘n klompie burgers bewapen in die 
Vrystaat 5) hierdie burgers tot bedaring bring en 6) en die burgers by Lichtenburg en Prieska 
toespreek. DIT IS AL!  
 
Ons toekomstige president/koning is NIE die man met die bruin pak nie: Siener self het nie gesê hy is 
‘n leiersfiguuur of dat hy ‘n noemenswaardige rol in die volk se toekoms gaan speel nie. Dit was die 
gevolgtrekking van Siener en De la Rey se twee seuns dat die man met die bruin pak die toekomstige 
president sou wees. Siener se visioen op 15 Junie 1920 van die groot man in Europa met die vaal jas 
(geestelike man) wat oopgaan en ‘n bruin pak (Boer) toon met blink knope (ryk man), het betrekking 
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op die Duitse leier. Want in ‘n ander gesig het Siener hom ook weer in Europa gesien met ‘n blou pak 
(want hy is half-Boer, half-Duitser). Ons moet ook onthou dat die Duitsers Boere word (“die blou 
muile wat voor trek verander in bruin muile”). Eers wanneer hierdie Duitser se opdrag uitgevoer is in 
Europa (teen die einde van ons rasse-oorlog), keer hy terug hierheen en word ‘n Boer (die vaal jas wat 
oopgaan beteken die verborge troonopvolger word bekend).  
 
Die Dake King James (DKJ) verklaar op bl 493: “Dawid came after the setting up of the altar  and the 
restoration of worship (Verbond - tempel/herstelde godsdiens)”. Dan.4: Kap die boom om maar laat 
sy penwortel staan v23 ...u woning sal saam met die diere van die veld wees (swartes) en sewe 
tydperke (350 jaar) sal oor u heengaan totdat u erken dat die Allerhoogste die Koningskap gee aan 
wie Hy wil v25 (vanaf 2002)...u Koningskap sal bestendig wees (herstel word) vanaf u erken dat die 
hemel heers (Verbond – dan eers word die koning aangestel) v26. 
 
“…Party gaan na die weste (Vrystaat) waar hulle rusie maak en rewolusie tussen hulle uitbreek 
(gedurende die staatsie-tydperk), maar alles gebeur sonder om bloed te stort. ‘n Man met ‘n wit baard 
bring hulle tot bedaring en stel hulle tevrede”. Dit is ‘n groot Engelsman (pyp en tabak - Boerebaard 
maar Engelse hart) van die Oostelike-Provinsie wat ‘n klompie Boere bewapen in die Vrystaat, en dit 
is DIESELFDE MAN met die bruin pak wat hulle weer tot bedaring bring! (Die groot 
Engelsman/Boerebaard haal die patroonband af tydens die staking/staatsietyd).  
 
N.B: Dit is nie die bedoeling dat hierdie Boere tot aksie moet oorgaan nie, maar dat die media die 
storie van ‘n Boere-opstand sal gebruik as deel van hul propaganda-veldtog. Die opstand sal plaasvind 
gedurende die staatsie-tydperk, en die media sal aan die internasionale gemeenskap verkondig dat die 
Boere ‘n staatsgreep beplan. (Dit sal dieselfde mediadekking geniet as 9/11 destyds). Uhuru (met 
beperkte mediadekking) sal dan ‘regverdig’ word deur hierdie Boereopstand, (die vyand rondom is 
teen my ontbied...my vyande hoor van my onheil, hulle is bly dat U dit gedoen het Klaag.1:17 en 21). 
Volgens inligting ontvang uit die Vrystaat (van ‘n persoon wat nie bewus was van Siener se profesieë 
in hierdie verband nie), is Engelse reeds besig om ‘n groep Boere te bewapen. Siener het gesê: 
“Moenie ‘n man glo wat sê: ‘ek is jou leier’ of ‘daar is hy’. Die volk sal weet as hy die dag opstaan”.  
 
22. NAG VAN DIE LANG MESSE: Elke swarte in die land dra kennis hiervan (ook bekend as: 
Uhuru, Operation White Cleanup en Red October), wat sal oorspoel in ‘n volskaalse oorlog.  Volgens 
Siener en Johanna Brand sal ‘n algehele staking plaasvind tydens die staatsie-tydperk wat die hele 
land sal lamlê. Onluste in hierdie tyd sal ook reeds begin. (Daar sal GEEN krag, brandstof of water 
toevoer wees nie en winkels sal geplunder word). Die teken vir die swart massas om die woonbuurtes 
van Johannesburg aan te val, is middernag op die dag van Mandela se begrafnis. Die volgende 
oggend sal hulle opruk na Pretoria wat die teken is vir die res van die land om oor te gaan tot die 
aanval. Daar sal die Boere hulle inwag en DIT SAL DIE BEGIN VAN DIE OORLOG WEES. (Ons 
weet dat hierdie aanval nie tot Jhb beperk sal wees nie want Jes.6:11 sê dit sal aanhou totdat die stede 
verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense en die land verwoes is tot ‘n wildernis 
(omkering deur vreemdes). Volgens Snyman is tientalle dorpe reeds gemerk en die aanval met die 
kodenaam “Operation Iron Eagle” staan onder beheer van die weermag.  
 
Hierdie visioen het Johanna in ‘n enkele nag laat grys word, en sy het geglo (gehoop) dat haar 
waarskuwings die aanval sou afweer. Dit kan nie afgeweer word nie want elke profesie sal op sy 
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bepaalde  tyd in vervulling gaan: Want Yahweh doen niks tensy Hy Sy raadsbesluit aan Sy knegte, die 
profete, geopenbaar het nie...Hoor en waarsku die huis van Jakob, spreek Yahweh Amos 3:7 en 13.  
 
DIE SKRIF EN UHURU: Heilig ‘n oorlog teen haar (Sion)! Staan op en laat ons optrek op die 
middag! Wee ons want die nag gaan verby, want die aandskaduwees word langer!. Staan op en laat 
ons optrek in die nag, en laat ons haar paleise verwoes! Jer.6:4-5. Blaas die basuin (roep die volk tot 
oorlog) op Sion, en blaas alarm (waarsku) op My heilige berg! Oor die berge kom ‘n talryk en 
magtige volk…voor hom uit verteer ‘n vuur…agter hom is dit ‘n woeste wildernis (omkering deur 
vreemdes)…soos die gedruis van waens huppel hulle…soos die geknetter (tenks) van ‘n vuurvlam 
(skote)…magtige volk wat vir die geveg opgestel is (vooraf beplan)…alle gesigte verbleek (Blankes) 
soos helde hardloop hulle…elkeen gaan sy eie koers (vooraf beplan) tussen wapens deur val hulle, 
maar hulle (tenks) bly in gelid…oorval die stad, hardloop op die muur…klim in die huise, hulle dring 
by die vensters in Joël 2:1-9. Die kinders van Babel en Assur (swartes)…en hulle sal teen jou kom met 
‘n hoop strydwaens en wiele (weermag) en met ‘n menigte…en ‘n helm rondom jou rig (die stede 
omsingel en paaie blokkeer met taxi’s en panservoertuie)…Eseg.23:23-24. Want die geluid van 
weeklaag word uit Sion gehoor: Hoe is ons verwoes!…want hoor, o vroue, die woord van 
Yahweh…want die dood het in ons vensters opgeklim, om die kinders van die straat af uit te roei, die 
jong manne van die plein af…en die lyke van die mense sal neerval soos mis op die oop veld…sonder 
dat iemand dit versamel Jer.9:19. Want ek het gehoor ‘n stem soos een wat inmekaar krimp, die stem 
van die dogter van Sion, sy hyg na asem, sy brei haar hande uit en sê: Wee my tog, want my siel is 
magteloos teenoor die moordenaars Jer.4:31.  
 
DIE HEILIGE GEES VERLAAT ONS die eerste dag van staatsie (Dan.12:11), wanneer die Antichris 
ook amptelik sy plek inneem Dan.8:12-13: ...die voortdurende offer (Heilige Gees) hom (volk) 
ontneem word en ‘n leër is aan die horing (Antichris) oorgelewer... Elia merk die opregtes en die 
ander word doodgemaak...Yahweh het die land verlaat (Eseg.9:1-9). Dit sal ‘n tyd van benoudheid 
wees wanneer diegene wat nie by die volk hoort nie, afgeskei sal word. Daarom ween ek...want ver 
van my is die trooster...my kinders is verbyster...Sion brei haar hande uit, sy het geen trooster nie, 
die vyand rondom is teen Jakob ontbied...my priesters en my oudstes het in die stad beswyk...ek het 
geen trooster nie, al my vyande hoor van my onheil, hulle is bly dat U dit gedoen het. U laat die dag 
kom wat U uitgeroep het... Klaag.1:16-21. ...Ek sal My aangesig van hulle afwend...land is vol 
bloedgerigte en stad vol geweld...kwaadaardigste nasie laat kom...die angs kom (nagaanval) en hulle 
soek vrede, maar dit is nie daar nie...Eseg.7:22-25. Na die aardbewing (Koeberg) ‘n vuur (oorlog). In 
die vuur was Yahweh nie. En na die vuur die gedruis van ‘n sagte koelte (Gelofte) 1 Kon.19:12.  
 
Esegiël 5 en 7 beskryf die eerste deel van die oorlog (na die nagaanval) sonder trooster, waartydens 
die volk in drie gedeel word: 1) Hulle wat in die platteland sterwe 2) hulle wat in die stede omkom 
van hongersnood en pes, en 3) hulle wat in ballingskap gaan sal ontvlug, maar hulle sal op die berge 
wees soos duiwe van die klowe wat almal klaag...Ek sal My aangesig van hulle afwend... 
 
DIE GELOFTE: Jes.54 met die opskrif “Die toekoms van Sion”: Vir ‘n klein oomblik het Ek jou 
verlaat, maar met groot ontferming sal Ek jou vergader. In ‘n uitstorting van toorn (straf) het Ek vir 
‘n oomblik My aangesig vir jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm Ek My oor 
jou...Jy, ellendige, deur storm gejaagde, ongetroosde! Dan gaan Ek heen, Ek keer na My woonplek 
terug, totdat hulle skuld beken en My aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek Hos.5:15. “Ek 
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sien die mense loop in die donker (sonder Trooster) met veldstoeltjies. Toe ek die gordyn wegtrek, toe 
sit die mense daar bymekaar”. 
 
Die Hebreeuse woord vir “Skaaptoring” is Migdol. Miga 4:8-10 praat van die volk wat in die veld 
moet gaan woon om uit die hand van die vyand gered te word, en dat hulle versamel sal word by die 
Skaaptoring, die heuwel van die dogter van Sion. (Sowat 128 km anderkant Lichtenburg is daar ‘n 
boerderygemeenskap met die naam Migdol tussen Schweizer-reyneke en Delareyville). “Die volk sal 
anderkant Lichtenburg bymekaarkom, en gelei word deur ‘n man met ‘n grys pak”. “Wanneer die 
ministers vlug uit die Kaap, beweeg die Boere in die rigting van Lichtenburg. Die perde is 
gekniehalter (Boere gereed vir oorlog) en daar op ‘n koppie spreek die man met die bruin pak hulle 
toe”. “In die weste is ‘n nuwe wa en bo-op sy platform is drie Boere (Elia, ander getuie en man met 
die bruin pak)”. “...sekel (oorlog) voor ons...dan geel waens (Indiërs) wat vlug...die wit gordyn 
(beskerming/Gelofte) om ons aan drie kante gee ‘n rooi skynsel (‘n verraaier/kommunis teenwoordig 
– die man met die bruin pak). ‘n Basterskaap (verraaier/man met bruin pak) wat na ons toe kom...”. 
 
“ONS GAAN WEER VEG AS DIE GRAS GROEN WORD, die Afrikaner moet gereed wees”. 
“Wanneer die eerste reëns uitgesak het en die gras algemeen groen begin raak, kyk dan na die 
parlement, want daar gaan die moeilikheid begin”. “Ek sien net water. Die duisternis het op die 
mensdom toegesak, die onweer al dreigende oor ons land saampak. Binne ’n paar dae sien ek die lont 
ontplof (doodsberig) wat die hele land aan die brand steek”. “Waens met wit seile (opregte Boere) 
vlug in die groen gras”. Mandela word in die reëntyd begrawe: “…’n ry ou waens (staatsbegrafnis), 
die wiele kom so uit die water uit. Op die voorste wa lê ‘n man wat kaal (hulpeloos - dood) is”. (In 
die grootste deel van ons land dui Oktober gewoonlik die begin van die reënseisoen aan). 
 
Volgens Matt.24:20 moet ons bid dat ons vlug nie op die Sabat of in die winter is nie, en Jes.18:6 
dat die ‘wilde diere’ (swartes) die somer op ons sal sit en die ‘wilde diere van die aarde’ (geldmag) op 
ons oorwinter. Amos sien ‘n mandjie ‘somervrugte’ dan kom die einde oor die volk, die vyand vra: 
wanneer is die sabat en die nuwemaan verby? (8:1-10).  
 
GROOT DROOGTE: Dit lyk of hierdie die laaste reëns sal wees vir ‘n ruk, want vir  die duur van die 
eerste helfte van die verdrukking (wat begin met die oprigting van die gruwel) gaan dit nie reën nie. 
Dit sal “die grootste droogte in mense heugenis” wees waarvan Siener gepraat het. Ons lees in 
Op.11:6 dat die twee getuies mag het oor die weer en dat dit nie sal reën in die dae van hulle profesie 
nie (en hulle profiteer 3½ jaar lank volgens v6), en in Lukas 4:25 dat hy vir 3½ jaar die hemel sal sluit 
en ‘n groot hongersnood sal oor die land kom. Ook in Jak.5:17: En Elia was ‘n mens net soos ons, en 
hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie 
gereën nie; en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee.  En 1 Kon.17:1 en 15: En Elia het 
gesê:...daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord!...en sy (‘die 
weduwee’/Juda word soos ‘n weduwee Klaag.1) het gehandel volgens die woord van Elia (o.a. om 
voorsiening te maak vir kos en water vir 390 dae), en die meel in die pot het nie opgeraak en die olie 
in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van Yahweh wat Hy deur die diens van Elia 
gespreek het. (Hierdie droogte sal dien as tweesnydende swaard wat die wilde diere ook sal tref: Kan 
‘n Kusiet sy vel verander...en wilde-esels staan op die kaal heuwels, hulle oë versmag, omdat daar 
geen gras is nie Jer.13:23 en 14:6).  
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HOOFSTUK 3 
DIE AANLOOP TOT DIE OORLOG: Die oorlog wat kom sal dien as smeltkroes. ‘n Eenmalige 
proses van strafgerig en uitdelging, waartydens die volk gesuiwer sal word van sonde en onsuiwer 
teling (Jes.4:3-4). Maar Yahweh belowe ook dat Hy vergifnis sal skenk aan diegene (die derde) wat 
Hy laat oorbly (Jer.50:20). “Vir die opregtes in die ‘Boerelaer’ sal dit wees soos ‘n tweede 
Bloedrivier, maar van geeneen van hulle sal ‘n druppel bloed gestort word nie”.  
 
Om in hierdie laer te kom sal ons GEESTELIK, sowel as FISIES voorbereid moet wees. Maar ‘n 
mens hoor dikwels: “Ag wat, ons sal maar wag tot die tyd aanbreek en dan bid en vertrou op die Here 
vir uitkoms”. Daar wag ‘n baie groot skok op hierdie mense, want ‘as die tyd aanbreek’ verlaat die 
Heilige Gees ons, dus sal ‘dan bid en vertrou’ nie help nie (wee my tog want my siel is magteloos 
teenoor die moordenaars). Om daardie tyd land-uit te probeer vlug is nie ‘n opsie nie want die Derde 
WO sou al begin het. (Die Engelse koningshuis verdwyn en dan word die winterhuis/Europa saam 
met die somerhuis/Afrika getref Amos 3:14-15). Die enigste vlugte uit S.A. na die doodsberig sal die 
Britse boeiings wees wat hul burgers ontruim, en amptelike vlugte van wêreldleiers wat die begrafnis 
bywoon.  
 
Intussen neem die aanslag drasties toe - moorde, aanvalle, diefstalle, wetgewing, ontwapening en 
misleiding deur valse profete. Satan weet sy tyd raak min. ‘n Ene Pastoor Dries van As versprei ‘n 
DVD met die titel “Sal ‘n man soos ek vlug?” (Neh.6:11), wat weereens ‘n voorbeeld is van ‘n 
Skrifgedeelte wat uit konteks geneem word. Hy beweer die volgende: Uhuru sou al ‘n paar keer 
plaasgevind het en sal ook nie (want oom Nelson haal blykbaar nog asem Pastoor). Verder dat hy ‘n 
“dienskneg” is, maar die persoon (Gustaf Muller) wat die volk maan om daardie tyd by Heilbron te 
versamel, word betaal om disinformasie uit te stuur; ‘n Deel van die Boerevolk volg ‘n “dwaalleer” 
waarby hulle beweer hulle Israeliete en die uitverkore volk is; By die Here is daar geen verskil tussen 
Boer en Zoeloe nie; Net die “Jode” is die uitverkorenes en die res van ons is die heidene; Israel is met 
die kruisiging verstrooi (Israel is 721VM verstrooi); DNA toetse bewys dat die “Jode” die huis van 
Israel verteenwoordig (natuurlik sal die DNA van haakneuse wêreldwyd ooreenstem met die van 
Israeli’s in die Midde-Ooste); Dit is die kleur van jou hart, en nie van jou vel wat saak maak (Pastoor, 
‘n goeie herder los nie sy skape om na ‘n verlore wolf te gaan soek nie); Die nag van die lang messe 
simboliseer wat in Op. 6 beskryf word (hierdie gedeelte beskryf Armageddon);  Die kerke gaan vol 
wees (Op. sê ons moet die kerke verlaat).  
 
Pastoor van As moet kennis neem: Al die sondaars van My volk sal deur die swaard sterwe, die wat 
sê: Die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie Amos 9:10. En: Aangaande die profete wat 
profeteer in My Naam sonder dat Ek hulle gestuur het en wat sê: Daar sal geen swaard of 
hongersnood in hierdie land wees nie – dié profete sal deur die swaard en die hongersnood omkom. 
En die volk vir wie hulle profeteer, sal in die strate weggegooi lê vanweë die swaard en hongersnood 
sonder dat iemand hulle begrawe, hulle, hulle vrouens en hulle seuns en dogters Jer.14:15-16. Hy 
hoort eerder  die volgende waarskuwing uit Jer.18 aan sy gemeente te rig: ...die manne van Juda en 
Jerusalem v11...soos ‘n oostewind sal Ek hulle verstrooi voor die vyand v17...gee hulle kinders oor 
aan die hongersnood, en lewer hulle oor in die mag van die swaard, en laat hulle vroue kinderloos 
en weduwees word, en laat hulle manne omkom deur die pes, jongmanne deur die swaard. Laat daar 
‘n geskreeu uit hulle huise gehoor word as U skielik ‘n bende oor hulle bring v21-22. (Indien daar 
nog boodskappe is vir die Pastoor: agsvaalpark@absamail.co.za). 
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1.  MAAK VIR JOU TOEBEREIDSELS OM IN BALLINGSKAP TE GAAN...’n steekvlieg kom van 
die noorde af, ook haar huurtroepe...Met leërmag trek hulle en kom na haar (dogter van Sion)...met 
byle (gewapen)...hulle is meer as sprinkane Jer.46:19-24. Miga 4:10 vertel dat die dogter van Sion die 
stad sal verlaat en op die veld gaan woon, want daar sal hulle gered word uit die hand van die 
vyand. Amos 5 vertel van: ballingskap (v5), verwoesting (v9) en dat ons nie in ons huise sal kan bly 
of die oeste benut nie (v11).  Eseg.4:9-11 sê ons moet voorsiening maak vir kos en water vir 390 
dae/13 maande). Verder lees ons in Matt.24 dat as ons die gruwel van die verwoesting sien staan 
moet ons na die berge (veiligheid) vlug. Maar die wat op die dak en op die land is (onvoorbereid is) 
moenie omdraai om klere weg te neem nie (dit sal te laat wees).  
 
Diegene wat voorsiening maak sal nie toelaat dat hulle kinders honger ly, omdat hulle vir ander moet 
sorg wat nie wou luister nie. Geld sal nutteloos wees, en die VN gaan ook nie tente en kospakkies 
kom aflewer nie.  
 
NUWE TRONKE is deur die land gebou wat leegstaan, en ou myne is ook as tronke ingerig. Regses 
is lankal geïdentifiseer (“Daar is oral spioene. Ons vrouens en kinders sal in die grootste gevaar 
verkeer”). Mandela se dood sal die ideale geleendheid bied om te verkondig dat die Boere ‘n 
staatsgreep beplan, en in belang van ‘landsveiligheid’ sal besluit word om ‘voorlopig’ regses te 
ontwapen en in tronke te huisves. Te danke aan die man met die bruin pak en die media sal die 
regering dan ‘n mandaat hê om padblokades te gebruik om ons mense te onderskep. 
 
Die vyand weet die Boere gaan trek, maar die profesieë gee ons tekens (wat die goddeloses nie sal 
verstaan nie Dan.12:10), wat aandui wanneer om te vertrek. Obadja v14 waarsku dat ons vyande op 
die kruispaaie gaan staan om die vlugtelinge uit te roei en uit te lewer op die dag van benoudheid. 
“Daar het ‘n swart muil (tronkowerheid) aan my mou gelek, ek moes deur ‘n digte doringbos (smaad 
en lyding) gaan. Maar ek het anderkant uitgekom”. Verder is planne reeds in plek om hoofroetes met 
klippe en brandende bande te pak, asook  selfoontorings buite aksie te stel. (Langs sekere hoofweë in 
die PWV gebied lê die klipstapels klaar reg). In daardie tyd sal ons mense betyds in groepe moet 
vertrek, in die aand reis en hoofroetes vermy. Al is ons bewus van die tekens, VERG DIT NOGTANS 
VOORAF BEPLANNING! 
 
Siener het tydens die Rebellie gesê: “Ons moet vlug...al is dit net ‘n paar myl verder, maar hier moet 
ons nie bly nie (want die vyand weet waar ons huidiglik woon)”. Hy het ook baie waens met wit seile 
(opregte Boere) sien vlug na die westekant. Groepe wat nie in staat is om lang afstande af te lê nie, 
moet ‘n plan B kan uitvoer. Voorrade moet regstaan (voedsel, drinkwater, medisyne, kamptoerusting 
en brandstof) want niks sal na die berig gekoop kan word nie. “Op die delwery is klaar uitgehaalde 
waste maar mense is almal weg (staking tydens staatsie-tydperk). Die treine en motorkarre staan op 
die bulte omdat daar nie brandstof is nie”.   
 
“Die wêreld is vol enkel lopende beeste, wat na mekaar toe trek...”. “In die weste staan waens op ‘n 
klomp en daar kom altyd by. Donkie waens (Boere) kom van die noorde ook daarheen”. “...die (tronk) 
deur staan oop...ek sien aan westekant daars nie ‘n fort (tronk) nie...Toe die donker toeslaan, gooi 
Siener sy baadjie oor sy arm en sê aan die offisiere: ‘Julle moet die burgers op ‘n klein bonneltjie hou, 
moenie dat hulle uitsprei nie’, toe loop hy voor die osse en die ander het hom gevolg”. “Ek sny aan ‘n 
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riem (tref voorbereidings) by my huis en ek sien my suster (betrek familie/volksgenote). Die mense 
loop met bruin klere (herlewing)...die blou deur is toe (Duitse hulp nog nie hier nie). Ek sien my vrou 
en kinders en ook ander vroumense wat *aanmekaar gehak is”.  
 
Ook sal Ek My aangesig van julle afwend...(daarom) *maak ‘n ketting klaar, want die land is vol 
bloedgerigte en die stad is vol geweld…die kwaadaardigste nasie laat kom…Eseg.7:22-24.  “Toe ry 
Engelse waens van noord na suide kant toe (vlugtelinge uit Zimbabwe). Toe is in die Unie ‘n draad 
kamp (beskerming) en die vroumense kruip deur die draad in die kamp in (dus nie ‘n 
konsentrasiekamp nie)”. “...Baie mense by Bloemfontein, hulle maak ‘n heining (beskerming) aan die 
westekant...”. (Ek glo dat na die aanvanklike vlug [waarheen okal] sal ‘n groot deel van die vrouens 
en kinders vanaf die Gelofte by Lichtenburg vertrek na Bloemfontein). “Die vrouens en kinders word 
op amper bonatuurlike wyse weggevoer na plekke van veiligheid”. (Hierdie ballingskap kan met die 
Groot Trek vergelyk word, want enkel groepe sal self beplan en trek, hulle sal ook eers met die wilde 
diere te doen kry en dan met die volgende vyand). 
 
“Daar trek mense met ‘n wit seilwa (opregte Boere) in die groen gras in. Ek sien een vrou met ‘n 
kombers (voorbereid) en een met ‘n rooi rok (liberalis) en kaalvoete (onvoorbereid)”. “Die vrou met 
die rooi rok, die kyk na die weste en ook na die ooste en toe gaan sit sy (weet nie waarheen nie)”. 
“Twee rye perderuiters...die een ry bloots (onvoorbereid), die ander met saals en tooms gaan vorentoe 
tot bo op die top (uitkoms)”.  
 
ESEG.12 GEE DUIDELIKE INSTRUKSIES: Ons volksgenote sien nie wat aangaan nie, en wil nie 
luister nie (v1-2). Maar ons moet voorberei om in ballingskap te gaan. Gaan oordag (nie in die 
geheim nie) voor hulle oë van jou woonplek af na ‘n ander plek (identifiseer en verken ‘n plek 
waarheen gevlug kan word). Miskien sal hulle dit sien (oë oopgaan) v3. Jy moet jou goed oordag (nie 
in die geheim nie) uitbring (regsit) voor hulle oë, maar self moet jy in die AAND uitgaan voor hulle 
v4. Breek vir jou ‘n gat in die muur en bring dit daardeur (hulle moet weet ons vertrek in die 
geheim). In die pikdonker moet jy dit dra, jou aangesig bedek (ons vlug moet in die geheim 
plaasvind) v5-6. As ons volksgenote vra moet ons sê die saak het betrekking op die hele volk (v7-11). 
Iemand van aansien (dalk ‘n vorige leier) sal ook vlug, maar sal doodgemaak word (v12-16). In 
daardie tyd moet ons spaarsaam werk met kos en water en ons volksgenote ook waarsku, want die 
land gaan woes lê weens al die geweldpleging (v18-19). Intussen gaan die dae voort en ons sê daar 
kom niks van al die berigte nie v22. Maar sê vir hulle: Die dae is naby. Wat Ek spreek, dit sal gebeur, 
dit sal nie meer uitgestel word nie v23-28. (Amos 4:3: En julle sal deur bresse [onder beskerming] in 
die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk [aangesig bedek], en julle sal weggewerp word na 
Harmon/ hoë vesting/veilige plek).  
 
Die grootste bekommernis onder ons mense is wanneer om te vertrek en die rit self wat afgelê moet 
word. Wat van die groepe in die noorde (Samaria/northern kingdom) en Natal wat onmoontlik nie in 
die weste sal kan uitkom nie? Amos 3 wil dalk deur gelykenisse iets sê in hierdie verband: Hoor 
hierdie woorde o Israel v1...sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het? v3. (die 
tekens wat die Antichris gegee is [vooraf beplan], tweede dier wat mag sal uitoefen van eerste 
dier Op.13). Sal ‘n leeu (Mandela) brul in die woud as hy geen prooi het nie? Sal ‘n jong leeu 
(Antichris) sy stem uit sy lêplek laat hoor as hy niks gevang het nie? v4. (Vlug, bly nie staan nie...’n 
leeu [Antichris] het opgekom uit sy bos en ‘n verderwer van nasies [Mandela] het weggetrek, 
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uitgegaan uit sy plek [dood] om jou land ‘n woesteny te maak [Uhuru]...stede woes...Jer.46-7). Sal 
die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? (verootmoedigingsdag) v6. Sal 
daar ‘n onheil in die stad voorval as Yahweh dit nie bewerk het nie? (nagaanval). Want Yahweh doen 
NIKS sonder om dit aan sy profete te openbaar nie v7. Die #Leeu (Yahweh) het *gebrul 
(aardbewing), wie sal nie vrees nie? v8. (#Yahweh brul uit Sion/aardbewing en verhef Sy stem uit 
Jerusalem/hoofstad, en die top van Karmel verdor Amos1:2). Roep dit uit oor die paleise van Asdod 
(basters woon daar, regering in Kaap)...versamel op die berge van SAMARIA (ANC verkiesing 
Pietersburg 2007)...beroering ...verdrukking v9. (NB: Twee jaar voor die *aardbewing het Amos 
gesien #Yahweh gaan brul uit Sion Amos 1:1. Dit beteken die verkiesing op Pietersburg het 
plaasgevind twee jaar voor Yahweh brul uit Sion/aardbewing). Die vyand is rondom die land 
(buurstate) en sal ons huise plunder v11. Soos ‘n herder ‘n paar pote of ‘n oorlappie red uit die bek 
van ‘n leeu, net so sal gered word die kinders van Israel wat daar in SAMARIA (noorde) in die hoek 
van ‘n bed of  op die damas van ‘n rusbank sit (1+1=2!). 
 
Hierdie gesig het dalk betrekking op hierdie hoek in die noorde: “Ek gaan op na die noorde met 
motor. Die grond voor my is eers brakagtig toe zanderig en daar is baie droë garingbome (regerings 
wat sal ondergaan). Ek kom toe by droë bome en tussen in is ‘n voetpaadjie. Toe kom ek deur die 
bome is dit ‘n pad en ek ry met my motor in die pad en daar is nog karre agter my. Ek kom by ‘n hek 
en gaan deur, toe ek deur die hek is kom ‘n klomp Boere te perd (kommando) by my verby. In Europa 
is ‘n nuwe lang zinkhuis met nieuwe deure en vensters en alles staan toe (vind plaas tydens Duitse 
staatsgreep kort voor die doodsberig)”. 
 
2. DIE TRAKTAAT WORD BEVESTIG tewyl die Juda-koning in Duitsland is. Esra 7 vertel dat 
Artasasta (Juda-koning), die priester Esra (Elia), stuur na Jerusalem om die diens van Elohim te 
herstel. Hy kom in die land aan tesame met sewe raadsmanne en vrywilligers om ondersoek te doen 
oor Juda en Jerusalem (v13-14), in die 5de maand in die sewende jaar (2008) van die koning (v8), 
(koning word vir 6 jaar verberg en in die 7de jaar maak hy hom aan ‘n paar bekend). Die koning stuur 
‘n afskrif van die brief (Traktaat v11). (Esra 20:1 sê manne uit die oudstes van Israel het gekom 
[aangekom] op die 10de van die 5de maand om Yahweh te raadpleeg). “...waens wat aankom. Een 
met twee blou voorosse draai hierheen...”. “Ek sien twee manne met ‘n wit vlag (Vredesverbond/ark) 
kom. Hulle bring ‘n brief...”. “Toe ontmoet ek Genl. Beyers (Elia)...’n blou papier kom te voorskyn en 
uit die papier kom manspersoon te voorskyn (bekendmaking van man wat getuies en brief stuur)”.  
(Die bevestiging van die Blou brief/Traktaat van 1914 het niks te doen met die drie blou 
briewe/waarskuwings wat Duitsland voorentoe aan die parlement stuur nie). 
 
Ons lees verder in Esra 7 dat hierdie groep mense baie silwer en goud (geld) vrywillig gee vir die 
huis (volk) van Elohim wat in Jerusalem woon (v15-16). Hierdie huis word opdrag gegee om 
sorgvuldig met die geld te werk, om bulle, ramme en lammers (kos) te koop, en dit op die altaar van 
die huis van Elohim (tempel en Verbond) te offer (v17). (Voorsiening te maak vir kos vir die volk van 
die Verbond en dié wat daarna hierheen kom, want 6:16 en 20 bevestig dat die wat uit die ballingskap 
kom asook hul broers/wildevyeboom dit eet). Die orige geld kan hulle aanwend soos hul goeddunk 
(v18).  
 
Volgens 2 Kon.11 vergader hierdie afvaardiging met ‘n honderd vertrouelinge en lê ‘n eed af en vir 
hulle word die koning se seun gewys (bekend gemaak). “Mense met groot bos baarde (opregte Boere) 
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en reistasse in hul hande (van oor die land). Die deur is toe (geslote vergadering). Dit is geel en 
donker (tyd van verraad en moedeloosheid)”. “Een bos kieries (vertrouelinge) wat klaar is wat 
uitgaan. Hy (getuie) sien die mense daar buite. Hy het ‘n wit (heilige) baadjie aan. Die papemmer is 
leeg, daar lê enkele mieliepitte in (tyd is naby). Ons (vertrouelinge) is alles wit en nou by hom”. “Die 
mense wat hiernatoe kom, daar is een wag (Elia) by hulle”. “Toe kom mense met lang baarde in gesig. 
In ‘n kar trek ‘n wit perd (Elia) en die kar kom skuins na ons toe (na die vertrouelinge)”.  “Die walle 
van die sloot tussen hulle en my (vertrouelinge), kom na mekaar toe en daarna kom ‘n groot 
skinkbord (aanbieding van hulp) te voorskyn en die olie loop oor die skinkbord (gesalfde/heilige 
ooreenkoms)”.  
 
HULLE ONTMOET IN DIE WESTE: Boy Mussman het vertel: “Siener sien vorentoe ‘n sloot 
(gevaar) oor ons pad...ons (100 vertrouelinge) ontvang Duitse mausers in Duitswes, maar hulle het 
wit punte (die belofte van wapens). Hy weet nie wat dit beteken nie. Siener (vertrouelinge) groet 
Genl. Maritz (die ander getuie) waar hy op sy blouskimmelperd sit in Duitswes”. “Siener sien die volk 
(vertrouelinge) van drie punte in die land af weswaarts trek na ‘n plek waar hulle aaneensluit. Daar 
ontmoet hulle Manie Maritz se kommando in vaal uniform. Die manne aan die hoof van die 
kommando’s hou ‘n samespreking oor ‘n blou dokument”.  
 
Ons het reeds gelees in 2 Kron.1 van Salomo, die seun (afstammeling uit Dawid) wat met die 
owerstes in die hele Israel spreek. Hulle hou vergadering en hy stuur die ark (getuies vir die Verbond) 
want hy het ‘n *tent in Jerusalem daarvoor opgeslaan. En in hoofstuk 2 dat hy kom help weens die 
ooreenkoms, en toebereidsels (opregtes) stuur vir die bou van die tempel asook koring, gars, wyn en 
olie. 
 
DIE FONDAMENT WORD GELê: Elia was teenwoordig toe die fondament gelê is (Sag.4:9).  In dié 
tyd het iemand gekom (Elia) maar min opregtes gevind (die 100 vertrouelinge), maar dit is daar waar 
die fondament van die tempel gelê is Hag.2:18.  Hierdie vertrouelinge is die *tent wat ‘daarvoor 
opgestel’ is (vir die Verbond). Hulle is die fondament, (die opregte deel van Juda is die hoeksteen en 
die res van die oorblyfsels van Israel maak die res van die huis/tempel op).  
 
Op 15 November 2008 het ‘n afvaardiging (wat die Boer se saak goedgesind is) van sewe Europese 
lande (die sewe raadsmanne) met vrywilligers hierheen gekom om met ‘n groep Boere te vergader. 
Omdat dit ‘n geslote vergadering was kon ons nie veel inligting bekom nie, behalwe dat hulle ‘n 
klomp geld geskenk het met die opdrag dat voorsiening gemaak word vir kos vir die volk vorentoe (na 
die oorlog), en dat die orige geld aangewend kan word soos die kommittee goeddunk, maar nie op 
wapens nie. 
 
Siener het vertel dat vyf oorlogskepe in Luderitzhawe land tussen September en November en kom 
bewapen ons omdat ons nie meer oor ‘n eie weermag beskik nie. Indien Uhuru Oktobermaand 
plaasvind, beteken dit dat die staatsgreep in Duitsland voor Mandela se dood sal plaasvind. Hy het 
ook gesê: “Daar vind iets plaas (staatsgreep) waarmee hulle (die swart regering) nie rekening gehou 
het nie, en dit bring ‘n einde aan hul heerskappy en bedrywighede”.  Duitse vliegtuie bom ook die 
parlement in Kaapstad kort na die nagaanval, terwyl die wapens op die see is. 
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3. VEROOTMOEDIGINGSDAG: Hierdie is nie ‘n Gelofte of Verbond nie, maar duidelik van groot 
belang omrede die profesieë baie klem daarop lê. NB: Want hierdie verootmoediging sal die bloed op 
ons deurposte wees in die tyd wat ons sonder Heilige Gees gaan wees. Elkeen wat hom nie daardie 
dag verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word Lev.23:24-27. Die volk skrik 
behoorlik wakker wanneer etniese geweld hier losbars, ‘n burgeroorlog in Zim uitbreek en hierdie 
swart golf vanuit die noorde ons tref. Jeramia sien: Jerusalem (Zimbabwe) ontvolk in die vyfde 
maand (Augustus)...‘n amandeltak (wortel/Banier Op.5:5) en ‘n kokende pot wat van die noorde af 
kyk. Van die noorde af sal die onheil losbars oor die inwoners van die land (1:3,11,12). “Agter die 
Engelse verskyn ‘n lang ry kafferassegaaie, dan val daar ‘n emmer bloed om. Die ander Blankes vlug 
na ons kant toe. Die stof voor die waens raak aan die brand (hits geweld hier aan). Tussen die berge 
(koninkryke/stamme) slaan rook uit, mense wat hard veg”. Die waters (volke/stamme) rys op uit die 
noorde, ‘n oorlopende stroom, oorstroom die land, die stad en die wat daarin woon...mense skreeu en 
huil (47:1-2)...Babel juig want uit die noorde kom die verwoesters (51:48). 
 
“Alhoewel die verraad en broedertwis verskriklik onder ons mense is, sien ek dat ons nogtans 
voortworstel op die pad wat God vir ons bepaal het. Die verraaiers sal finaal verdryf word. Die Boer 
verlaat die kerk en soek sy heil in die Hoër Hand. Dan kom daar ‘n tyd wat die volk weer op sy knieë 
in verootmoediging voor God gaan staan. Politieke en ander geskille word vergeet omdat dit nie meer 
saak maak nie”.  
 
Blaas die basuin (roep die volk bymekaar) op Sion, en blaas alarm (waarsku die volk) op My heilige 
berg! Laat die inwoners van die land bewe, want die dag van Yahweh (naganval) is naby…Heilig ‘n 
VASDAG, roep ‘n vergadering saam…en sê: o Yahweh, spaar U volk…Joël 2.. Jes.18: Die twee 
getuies word gestuur...en as ‘n BANIER opgehef word, KYK, en as die basuin  geblaas word, 
LUISTER. “Die Boere verkeer in ‘n benarde toestand...dan sien ek ‘n jongman (Elia) van die kant van 
Pretoria kom om ‘n groot vergadering toe te spreek...”.   Jes.14:31: Huil o poort (Pretoria), skreeu o 
stad...want uit die noorde kom rook, en daar is geen afsweerder onder sy skare nie... Want dit is 
oestyd en die druiwekorrel is ryp (Juda is reg vir die parskuip). In die tyd sal daar aan Yahweh 
geskenke (verootmoediging) gebring word, na die plek van die Naam van Yahweh, die berg Sion. 
“Daar lê ‘n tros ryp druiwe langs ‘n sloot (gevaar) en ‘n wit diamant (Elia) kom in gesig. Toe kom ‘n 
vrou (dogter van Sion) uit met ‘n groot tros druiwe in haar hand voor my”.  
 
Esra/Elia sal die vasdag uitroep (8:21), en omdat hy nog onbekend is aan die volk, sal dit sekerlik 
deur ‘n instansie geskiet. Die reuse Vierkleur/Banier sal ontplooi word, en Elia sal die versoening 
doen Lev.16. Ons sal hier vir die eerste keer met Elia kennis maak en nie almal sal hom herken as die 
getuie nie. Dit is ook wanneer Buchan ‘n Boer word (en dan van die toneel af verdwyn). ‘n Klompie 
mense van belang (“met vluweelbroeke” en “vere op hulle hoede”) hou vergadering na afloop van die 
verrigtinge waar hulle koppe stamp. Boere, oud-ministers en kerkleiers is teenwoordig. Dit loop op ‘n 
stryery af en Elia verlaat die vergadering gevolg deur Boere. Onmiddelik na hierdie vergadering in die 
vroeg oggendure, vind ‘n aardbewing plaas (alles dui op Koeberg wat ontplof). Dit is ook in hierdie 
tyd wat die opstand in die Vrystaat momentum kry. 
 
Siener het ook ‘n rooi streep bo aan die vlag gesien (oorlog op pad), en aan die noordekant (Pretoria) 
groet grys mense (die getuies) hom (die volk), en Boere trek in hul duisende noorde toe. Volgens 
Mal.3:1-18 en 4:4 sal die boodskappers skielik kom voordat die vreeslike dag van Yahweh 
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(nagaanval) aanbreek, en die wat Hom vrees sal ‘n gedenkboek skrywe. “Ek loop by die tronkdeur uit 
(volk skrik wakker), terwyl die gras nog kort is (net voor, of eerder onmiddelik na die eerste reëns). 
Ek sien ‘n skoon papier met letters daarop en onderaan sien ek nes of my naam onderaan die papier is 
(die gedenkboek)”. “Ek sien hulle (volk) trek ver na die binneland waar hulle in groot massas 
saamdrom. Party gaan na die weste (Vrystaat) waar hulle rusie maak en rewolusie tussen hulle 
uitbreek (regse opstand)...”. “Die geel (verraad - Vrystaat) deur is oop. ‘n Man met wit klere (getuie) 
kom hierheen. Ons lyk soos kaffers (ellendig). Ons gaan by die agterste hek uit (volg nie die oud-
ministers ens nie). Die Engelsman verander aan ‘n Boer”.  
 
 “’n Vriendelike Engelsman kom hier aan. Ek sien net veldstoeltjies maar nie mense nie (die 
verrigtinge is verby)...’n tafel waar die mense weerskante om sit...”. “’n Groot huis waarin mense is 
met vere op hulle hoede (van belang) en ook mans en ‘n tafel. Baie mense kyk na Pretoria. Een 
helder lig (ontploffing)”. “Ek sien ‘n klomp mense hier in ‘n huis wat om ‘n tafel sit en ek hoor 
stemme wat rusie maak. Skielik staan een man by die kop van die tafel op (*Elia) en stap by die deur 
uit, en meteens is dit helder lig...slaan kruitrook uit van suid na wes”.  “My mandjie (geloof) is daar 
buite en ek drink ‘n beker melk (verootmoedig). Die mense loop so uit ‘n sink affêre. ‘n Skraal person 
(*Elia) met wit klere gaan uit. Ons loop voor maar die Engelsman loop agter”. “’n Dorp wat skoon 
word (verootmoediging), donkiekarre (Boere) kom hierheen. Mofskape (oud ministers) kom met 
enkele swartkopskape (verraaiers/liberaliste) tussenin”.  
 
“…Gewapende Engelse gaan uit ‘n huis na ‘n ander klomp mense (vergadering) en toe hulle daar 
kom, toe steek hulle almal hulle hande op. Die man met die grys klere (*Elia) gaan voor my 
uit…”.“Twee Engelsmanne wat stoei (Buchen en die man met die bruin pak)”. “In die Unie is ‘n sloot 
(gevaar) en by sy bo ent kom een vrou uit met Kakie klere aan (Suzman/ Zille?) en ‘n sif (verkiesing) 
loop bo-op haar hoof. Toe die vrou wegraak staan die koring vol in die are (dui tyd van jaar aan, of 
die tyd is ryp). Toe loop dun stroompie geel (verraad) water van noorde (Pretoria) na weste 
(Vrystaat), oor ‘n ou pad en toe die water oor is, toe kom daar baie mofskape op uit die ou pad (ou 
bedeling – oud ministers, generale ens. Hieruit blyk dit of hulle betrokke is by die opstand, vir oulaas 
die volk verraai)”.  
 
Eseg.3: Yahweh sê vir Elia: Gaan na die huis van Israel en spreek hulle aan met My woorde…nie na 
volke wat duister van spraak of swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie 
(volksvreemdes), maar na die huis van Israel…Maar die huis van Israel sal na  jou nie wil luister nie, 
want hulle het ‘n harde voorhoof…Kyk, Ek maak jou voorhoof hard  soos ’n diamant, harder as ‘n 
rots; jy mag nie vir hulle bevrees of vir hulle verskrik wees nie, omdat hulle ‘n wederstrewige huis 
is…gaan na die ballinge (verootmoedigers), na die kinders van jou volk, en spreek met hulle…of hulle 
luister of nie (daarom verlaat hy die vergadering)…en ‘n groot gedreun gehoor (aardbewing)…en 
sewe dae (staatsie-tydperk) verstom in hulle midde gesit. (NB: Uit hierdie deel is dit duidelik dat die 
verootmoediging, aardbewing en staatsie ONMIDDELIK OPMEKAAR VOLG) 
 
In die sewende maand, op die tiende dag, moet julle jul verootmoedig en geen werk doen nie...en die 
priester (Elia) wat gesalf en aangestel sal word om in die plek van sy Vader die priesteramp te bedien, 
moet die versoening doen Lev.16:29-32. Op die 10de van die 7de maand moet daar vir julle ‘n heilige 
samekoms wees, en julle moet julle verootmoedig Num.29:7. Dan moet julle op die 10de van die 7de 
maand ‘n basuingeklank (waarskuwing) dwarsdeur die land laat deurgaan Lev.25:9. 
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Die sewende maand dui op Oktober, maar die profesieë meld nie die jaar nie. Matt.24:20 sê: bid dat 
julle vlug nie in die winter of op die sabat is nie, en in Amos 8:10 vra die vyand: wanneer is die 
nuwemaan verby?...die aarde BEWE. Die naaste nuwemaan aan Oktober 2009 is 19 en 20 September, 
wat beteken dat die sewende maand op die 21ste begin. (Ex.12 sê dit sal die begin van die maande 
wees). Indien hierdie profesieë betrekking het op 2009, dit die sewende jaar is, en die sewende maand 
dan 21 September begin, kan die die tiende dag val op 30 September.  
 
Die nuus van ‘n biddag sal ons almal bereik, en waar ons ons ookal daardie dag bevind (almal sal nie 
by Pretoria kan uitkom nie), moet ons gehoor gee daaraan: Op die 10de van die 7de maand is dit ‘n 
versoendag...elkeen wat op daardie dag hom nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei 
word Lev.23:24-27. Vir baie van ons mense sal die versoendag en aardbewing (wat onmiddelik 
daarop volg), dien as teken om te vertrek na plekke van veiligheid, want *BINNE ENKELE DAE 
word die doodsberig uitgesaai. (“*Binne ‘n paar dae sien ek die lont ontplof wat die hele land aan 
die brand steek”).  
 
Die antwoord lê dalk in EX.12:  Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees (die 
begin van die jaarweek/verdrukking) en op die 10de van die maand (30 Sept) moet julle ‘n lam neem 
(verootmoedig), een per gesin, en dit bewaar (aanhou verootmoedig) tot die 14de (4 Okt - dus *VIER 
DAE)...Hulle moet die bloed neem en aan hul deurposte smeer (beteken diegene wat verootmoedig) 
van die huise waarin hulle dit eet... Die lam moet geëet word met ongesuurde brode (suurdeeg is 
sonde dws bid en bely)...En SO moet julle dit eet: Julle heupe moet omgord wees (wapenrusting, en 
om nie te vrees nie), julle skoene aan julle voete (wees voorbereid om te trek Eseg.12) en julle staf in 
julle hand (wees ‘n herder en weet waarheen), baie haastig moet julle dit eet (geen tyd mors nie) dit is 
‘n Pasga...Want ek sal hierdie nag deur Egipteland (sondige plek Op.11:8) trek en hulle tref...die 
bloed (verootmoediging) sal vir julle ‘n teken wees aan die huis waarin julle is: as Ek die bloed sien 
(op ons harte), sal Ek by julle verby gaan.... SEWE DAE LANK moet julle ongesuurde brode eet (bid 
en bely)...vanaf die 14de dag tot op die 21ste dag (4-11 Okt) van die maand... en MIDDERNAG het 
Yahweh al die eersgeborenes (Juda) getref...Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis 
uitgaan tot die môre toe nie...Want elkeen wat gesuurde brood eet (nie verootmoedig nie), dié siel 
moet uit Israel uitgeroei word (sien Lev.23:27). Op die eerste dag (10de/30 Sept) moet daar ‘n heilige 
samekoms wees, ook op die sewende dag (21ste/11 Okt)...’n insetting vir ons kinders tot in ewigheid... 
 
As ons dit reg het sal die eerste maand Oktober wees (i.p.v. April omdat berg Sion in die Suidelike-
halfrond lê, en ook die begin van die verdrukking is. Lev.25:8-11 bevestig die sewe jaar verdrukking 
begin die ‘sewende maand’ / Oktober). Die eerste dag van die sewende maand (dan die eerste maand) 
hoort 21 September te wees (die naaste nuwemaan aan Oktober wat die nuwe maand aandui), en die 
10de van die maand sal dan 30 Sept te wees, die versoendag.  
 
Die lam wat die 10de geslag word (gestel dit is 30 Sept), word nie letterlik bedoel nie want:  so moet 
julle dit eet: Julle heupe moet omgord wees (geestelike wapenrusting/ verootmoediging)...skoene aan 
jul voete (wees voorbereid om in ballingskap te gaan) en staf in jul hand (wees ‘n herder en weet 
waarheen)...(v11). V3-5 sê neem ‘n lam volgens die gesinne, een per gesin, en indien die gesin te 
klein is, ander betrek. Hier word duidelik verwys na gesinne/volksgenote wat saam verootmoedig en 
saam in ballingskap gaan.  
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Vier dae lank, tot die 14de dag (4 Okt - doodsberig), wat ook die Pasga is, moet die volk die lam 
bewaar. Die bloed aan die deurposte is simbolies van diegene wat verootmoedig, en ‘die huise waarin 
hulle dit eet’, verwys na die plek waar die huisgesin/huisgesinne (groep) hul op daardie stadium 
bevind. (Johanna Brandt het gesien hoe die mense gered sal word wat die bloed van die lam aan die 
deurkosyne van hulle harte het).  
 
NB: Omdat Elia die versoening gaan doen (Lev.16:26-32), en gedurende hierdie vier dae (wat ons 
die lam moet bewaar) die opregtes moet merk met die ‘inkpot’, is dit die verootmoediging wat die 
teken op ons voorhoofde en die bloed op ons deurposte sal wees, en dit sal ons dra in die tyd wat ons 
sonder Trooster is. Want Eseg.9 sê Elia kom van die Boonste poort/Pretoria wat na die noorde toe lê 
(versoendag), en dan verlaat die Heerlikheid van Yahweh hom (Heilige Gees - eerste dag van staatsie) 
en  gaan na die drumpel van die huis  (die voorhowe waar die verslaandes lê v7 – diegene wat nie 
verootmoedig nie)...slaan dood (nagaanval)...maar raak aan niemand op wie die teken is nie. (Die 
name in die gedenkboek is simbolies van diegene wat verootmoedig). 
  
Sewe dae lank (14de/4 Okt tot die 21ste/11 Okt – dood tot nagaanval) moet hulle ongesuurde brode 
eet (nie sondig nie), alreeds op die eerste dag (4 Okt) moet julle die suurdeeg uit jul huise verwyder 
(want die Heilige Gees verlaat ons 5 Okt wanneer die gruwel opgerig word).   
 
“Daar is ‘n groot dorp (Pretoria), toe is daar ‘n wa wat opgelaai word. Toe volg daar baie waens en 
baie mense wat vlug. Ek is daar buite met my veldstoel (na die vergadering)”.  “Reistasse staan 
oop…mense by ‘n tafel…ek gaan by twee klompies mense verby wat met vaal muile ry (Boere), een 
klomp gaan ek op ‘n brug verby en die ander op die gelykte”.  
 
NB NB:...dan kom die einde oor die volk... wanneer is die sabat en die nuwemaan verby (21 
Sept)...die aarde bewe...Amos 8:1-10. Die veertiende dag van hierdie maand (4 Okt - die eerste dag 
van die ‘sewe dae lank’ m.a.w. die dag van sy dood), is dit die Pasga, (die Pasga val altyd op ‘n 
volmaan en 4 Okt 2009 sal dit volmaan wees, en dus ook die weeklikse-sabat/rusdag). Matt.24 sê: 
Bid dat julle vlug nie op die sabat is nie (van sononder 4 Okt tot sononder 5 Okt). Daarom sê Matt.24 
ons moet vlug wanneer ons die gruwel van die verwoesting sien staan (die eerste dag van staatsie na 
sononder). Maar diegene wat ag slaan op die profesieë (wat die goddeloses/vyand nie sal verstaan 
nie), sal weet dat na die verootmoediging, hulle nog drie dae tyd het om (onder gebed) klaar te maak 
en te vertrek na hul bestemmings – terwyl die Heilige Gees nog teenwoordig is. (Ons moet nie daarop 
reken om gedurende hierdie drie dae voorrade aan te skaf nie want ons weet nie wat die 
omstandighede gaan wees). 
 
Al sou bg datums foutief bereken wees en Mandela gaan wel op ‘n sabat dood (volmaan, nuwemaan, 
halfmaan of donkermaan), mag ons steeds nie op daardie dag vlug nie. (Ek glo tog dat Matt.24 vir ons 
wil sê dat hy op ‘n sabat sal doodgaan). Toe het ek (Esra/Elia) ‘n vastyd uitgeroep aan die rivier 
Ahawa (Strongs: “a river of Babylonia”, word net in Esra genoem), om ons te verootmoedig voor die 
aangesig van Yahweh ten einde van Hom ‘n voorspoedige reis te vra vir ons en ons families en al 
ons goed Esra 8:21. 
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4. DIE AARDBEWING wat onmiddelik na die vergadering plaasvind, is Yahweh wat BRUL UIT 
SION, sodat die top van Karmel verdor Amos 1:2 (Tafelberg - Karmel is by die see Jer.46:18). Dit sal 
dien as TEKEN (die basuingeklank/waarskuwing) vir die volk dat die doodsberig binne dae volg 
(m.a.w. tyd om te vertrek na plekke van veiligheid). “Die geroep van die volk gaan op tot God. Die 
aarde beef”. Elia spreek met die ballinge en hy hoor ‘n groot gedreun (Eseg.3).  “Ek sien veldstoele 
wat bymekaar staan en toe word dit lig”. Indien dit nie in die verste dele van die land gevoel word nie, 
sal almal nietemin dadelik kennis neem daarvan: “Haelstorm uit die weste, mense wat kaal 
(onvoorbereid) wegvlug. Die nuus borrel uit…”.  
 
Hand.16 vertel van die Jode/Boerevolk wat sedes verkondig (Apartheid) en ‘n opskudding 
veroorsaak. (v20-21). Hulle klere word deur die gereg en massas afgeskeur (verloor mag) en met 
stokke geslaan (gestraf v22). Hulle word in die gevangenis gewerp (hulpeloos) en word bewaak 
(dopgehou v23). En *omtrent middernag het Paulus en Silas (stel twee getuies voor) gebid en 
lofliedere gesing en die gevangenes (ballinge) het na hulle geluister. En skielik kom daar ‘n groot 
aardbewing sodat die fondament (weste waar fondament gelê is met vertrouelinge) van die 
gevangenis (land) geskud het. En onmiddelik het al die deure oopgegaan (die tyd het aangebreek v25-
26).  
 
“…vrou met druiwetros…die lug is helder skoon aan wes en die son sit omtrent 2 uur hoog (tydens 
saamtrek)”. “Die diep put (ellende) en die mandjies (gelowiges) kom daaruit (verootmoediging). Die 
mandjies raak weer weg (verrigtinge verby). Toe staan daar mense wat kaal geskeer is (getuies) net 
soos ons. Buitekant staan die reistasse. Ek het slaaplose *nag gehad en toe die klok *3 uur slaan toe 
kom daar ‘n gesig voor my van ‘n groot huis (kragstasie) in die dorp, weg” (*omtrent middernag). 
 
ONTPLOFFING BY KOEBERG: Siener het gesê die rooiwarm Kielhouer moet kom, dit sal die volk 
weer bymekaar bring. “Die donker sak toe. Twee liggies (reaktors). ‘n Groot enjin waarby rook 
uitkom, toe trek dit op die berge en mense kom oor die kaal wêreld. ‘n Dorp waarvan die huise niks 
word nie. Ons mense kom op. Dit is so donker dat hy sy perd se maanhare nie kan sien nie. Hoe 
verder hy gaan hoe warmer word die gloed in sy gesig”. “Een groot pot met deksel gaan oop en word 
leeg. Een groot beweging in die suid-weste. Waens met wit seile (Boere) wat so omtrek (vlug). 
Kaffers wat in die noorde uitkom. Die swart perd is opgesaal in die groot huis (ANC gereed vir 
oorlog)”. “VUUR. In die westekant kom daar vuur uit, wat van kameelhout kom wat aangelê is 
(Koeberg deur Boere aangelê)…Toe staan daar ‘n pot op ‘n ashoop…”. “Slaan kruidrook in laagte uit 
van suid na wes. Die mense is deurmekaar (in ander dele van die land) en verdwyn na wes. Waens 
met wit seile trek noord-wes”. “In die suid-weste staan ‘n man en skiet na die suid-weste sodat ek die 
skote hoor”. “’n Vriendelike Engelsman kom hier aan, Ek sien veldspoor (baie mense)…wit 
huise…tafel waar baie mense weerskante om sit…’n venster wat oopstaan, dit is lig daarbuite…aarde 
word swart van die westekant af…vuur”.  
 
JAN KEMPDORP: Snyman vertel dat indien hierdie wapenopslagplek sou ontplof, ‘n algehele 
verwoesting in ‘n radius van 200km tot gevolg kan hê. Dit wil voorkom of die aardbewing wat op die 
Koeberg-ramp volg, die reeds oud en onstabiele ammunisie in die ondergrondse magasyn sal laat 
ontplof. “Skynsel van ‘n lig agter die wolke uitkom aan die westekant en dan raak dit weer weg. Die 
lig kom weer  te voorskyn, maar nou uit agter die wolke en dit is nou ook groter en helderder. Ek sien 
twee koningsterre (getuies)”. “Ek sien ‘n onsaglike vuur by Andalusië (vandag Jan Kempdorp) brand. 
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Dit sal die ergste brand wees wat die land nog gesien het”. “In die suid-weste in die Kaap staan ‘n ou 
waentjie (Koeberg kragstasie), die wiel wat aan die noorde kant staan is een draad om en die draad 
ruk die ou waentjie om en hy val na die noorde”. “’n Groot klomp mense wat na die noordekant toe 
trek (vlug weg van Koeberg), hulle vlieg skielik om en kom weer terug. Toe word dit lig. Hulle het 
swart rouklere aan met wit baadjies”. “’n Put wat met blik uitgelê is (magasyn), toe kom daar ‘n hout 
soos ‘n stampblok daarin op. Ek sien ‘n lang muur en daar buite so ‘n lang afdraend. Toe is dit lig”.  
 
Daar sal geen bestraling of blywende gevolge van ‘n kernramp wees nie, want Yahweh hou hierdie 
land uit vir Sy volk: “’n Put (gevaar) waar blikke is (brokstukke van kragstasie), is toe weer ‘n put 
wat skoon is. Toe is daar mis. In die noordwestekant (Jan Kempdorp) staan die mense op ‘n bult en 
toe kom daar ‘n dik vuur agter hulle uit en toe raak hulle weg”. “..slaan kruidrook (bestraling) uit van 
suid na wes (Atlantiese Oseaan). “Ek sien ‘n gedraaide blou hout met sekels aan (opstand in 
Duitsland), ‘n kameeldoringboom met baie as onder (Koeberg) en ‘n man wat in ‘n boom klim”.  
 
Die “Vuur in Juda” in Eseg.20 wat elke boom in die suide en bosveld sal verteer, en alle aangesigte 
verbrand van die Suidland af tot in die noorde [v45-48], is ‘n ‘gelykenis’ volgens v49, ‘n smeltkroes, 
en die volk voedsel vir hierdie vuur/oorlog (21:32). Dit het nie betrekking op hierdie ramp nie. Amos 
7 bevestig drie gesigte: sprinkane (swart aanval), vuur (oorlog en regstryd) en die skietlood (die 
opregte deel van die volk skei van die res). 
 
MOENIE VREES NIE KLEIN KUDDETJIE, want jou Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan 
JULLE die koninkryk te gee Luk.12:32.  Versamel julle en kom aan teen hom en maak julle gereed vir 
die oorlog. Want kyk, Ek het jou klein gemaak onder die nasies, verag onder die mense Jer.49:14.  
OP, O SION, RED JOUSELF, jy wat woon by die dogter van Babel Sag.2:7. Versterk die slap hande 
en maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat verward is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees 
nie! Hy Self sal kom en julle verlos Jes.35:3-5.  
 
HOOFSTUK 4   
1. DOODSBERIG: “Die donker gordyn hang vlak teen my, toe ek dit wegtrek (wakker skrik en 
verootmoedig), toe was dit lig (ontploffing) en sien ek is buitkant (ballingskap). ‘n Ry ou waens 
(staatsbegrafnis), die wiele kom so uit die water uit (reëntyd). Op die voorste wa lê ‘n man wat kaal is 
(magteloos/dood)”. “Die bed is opgemaak (leeg). ‘n Tafel waarop kerse brand (rou). Baie waens en 
onderbaadjies (mense wat lyk besoek). Iets wat ‘n enkele mieliepit in lê (lyk in glaskas). ‘n Put 
(graf/gevaar) met ou gras (swart tradisie om droë gras in graf te gooi) en brand (geweld). ‘n Rooi 
kammas, stuk vleis (slagting), man met grys klere aan (Elia) en ‘n klomp mense wat trek”.   
 
2.  SEWE DAE STAATSIE: Mensekind, slaan jou oë op in die rigting van die noorde (Pretoria)…en 
daar was aan die noordekant van die altaarpoort  (Uniegebou) daardie afgodsbeeld (lyk in glaskas) 
van ywer by die ingang! Eseg.8:5. Yahweh verlaat Sy volk en die Antichrist neem sy plek in. ‘n 
Landwye staking en alles in die land staan, ‘n Boere-opstand vind plaas in die Vrystaat en die swart 
faksies los hul geskille en staan voorlopig  saam. (Die byeenkomste by stadiums sal gebruik word om 
finale reelings aan die massas deur te gee): “Die tronkselle is almal oop en die draad hang vol 
uitgewaste klere (onverwags) – misdadigers is losgelaat (om deel te neem aan Uhuru)...”.: “Die 
perderuiters (swart leiers) wat tussen die twee putte (gevaar – twee groepe) deurgaan. Die 
draadheining (beskerming/  verootmoediging) hier onder in die noorde en dan die twee putte wat 
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aanmekaar kom...Die twee swart spykers, alles in die sakkies. (Die sewe swart stamme in Deut.7 wat 
op een pad teen ons uittrek).   
 
“Wanneer die staking begin sal daar moeilikheid met die kaffers en koelies wees (xenophobië), 
behalwe ook die moeilikheid oorsee (Derde WO sou reeds begin het – “ons gaan laaste in die ding 
maar kom eerste daaruit”). Ek het gesien die vrouens vlug, hulle het nie eers tyd om hul vensters toe 
te maak nie, die gordyne waai na buite. Onluste en bloedveergieting sal in daardie tyd in Jhb aan die 
orde van die dag wees. Talle Engelse uit Rhodesië (wat reeds hiernatoe sou gevlug het – sal moet vlug 
op ‘n tyd, word deel van die stam van Juda), sal hulle vereenselwig met die Boerevolk en sy stryd om 
vryheid”. 
 
Eseg.9: Die ses geregsdienaars (waarvan Elia een is met die skrywer se inkpot wat die opregtes moet 
merk) kom met die pad van die Boonste Poort (Pretoria) met hul verwoestende wapens (v1-3). (Dit 
word nie letterlik bedoel nie want Yahweh sê Hy sal die kwaadaardigste nasie laat kom [7:22-25], wat 
die uitdelging sal doen).  Elia se gees word opgeneem, hy hoor die gedreun, en sit dan sewe dae lank 
(fisies) verstom in die volk se midde (3:12-15), profiteer nie (v26), die Gees keer terug en sê vir hom 
hy moet homself in sy huis toesluit (v24), en word aan die einde van die sewe dae as wag oor die volk 
aangestel (v16). 
 
3. NAG VAN VERSKRIKKING: “Ek sien ‘n doodskis wat in ‘n graf afsak, vure wat uitkom, maar 
een groot vuur wat voor uitkom”. Die vyand sê: Blaas die basuin...kom bymekaar, laat ons die 
versterkte stede ingaan...’n leeu (Antichris) het opgekom uit sy bos en ‘n verderwer van nasies 
(Mandela Op.12:9 en 13:7) het weggetrek, uitgegaan uit sy plek (dood) om jou land ‘n woesteny 
(omkering deur vreemdes) te maak (gruwel van verwoesing)...stede sonder inwoners...soos wolke kom 
hy op, soos ‘n stormwind sy strydwaens, perde vinniger as arende (vegvliegtuie)... Jer.4:5-16. 
Johanna Brand het vertel: “Hulle vaar die Blanke gebiede in en vermoor ons mense voor die voet. 
Duisende en duisende mense sterf...vrouens en kinders word voor die voet afgemaai met gewere, 
assegaaie, knopkieries, kapmesse of enige soort wapen wat hulle in die hande kan kry. Mense wat 
prober vlug (die aand van die aanval), word ingehaal, doodgemaak en net so in hul bloed laat lê...”.   
 
HIERDIE AAND moet huisgesinne wat tuis bly, nie dan probeer vlug wanneer die slagting begin nie. 
Waar mense hul ookal daardie aand bevind  moet hulle hul verberg:  Kom My volk, gaan in jou 
binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n klein oomblik, totdat die grimmigheid 
verbygaan...Jes.26:20. Mense wat die nagaanval oorleef (want die vyand gaan ook in die huise klim 
en by die vensters indring Joël 2:9), moet die volgende onthou: Die dorpe en stede sal omsingel wees 
deur strydwaens (Eseg.23:23-24); ‘n derde van die volk sal daarbinne sterf van hongersnood en pes 
(Eseg.5:2 en 7:15 - geen kos, water, riool of krag); die aanval sal aanhou totdat die stede woes lê en 
die huise sonder inwoners (Jes.6:13); en die lyke sal nie versamel word nie (Jer.9:19). Johanna het 
verder gewaarsku: “...mense word afgemaai...die swartes sal weer, soos met die Bloukrans-moorde, 
babas en kinders se koppe teen pale verbrysel. Mense wat probeer vlug word ingehaal, doodgemaak 
en net so in hulle bloed laat lê”. 
  
4.  TYDSKAAL VAN DIE OORLOG: Eseg.4:  Gaan lê op jou #LINKERKANT en sit daarop die 
ongeregtigheid van die huis van #Israel, 390 dae, een dag vir elke jaar van ongeregtigheid, wat 
#Israel moet dra v4-5. En as jy met hierdie (390) dae klaar is moet jy vir die ●tweede keer, op jou 
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●REGTERKANT gaan lê en die ongeregtigheid van ●Juda dra, 40 dae lank v6. (Die hart van die 
#dwase/Israel is na #LINKS, maar die hart van die ●wyse/Juda is na ●REGS Pr.10:2).  
 
Die feit dat ●Juda vir die tweede keer aan die ●regterkant moet lê, beteken dat die 40 dae twee maal 
sal plaasvind – VOOR DIE 390 DAE EN WEER NAARNA. Dit begin met 40 dae want: slaan 
dood...begin by My heiligdom (●Juda – heilige/regse volk), en dit eindig weer met 40 dae want: soos 
die vorige veertig dae...(dan die Verbond met Juda) Deut.10:10-11. (D.W.S. 40+390+40=470 dae). 
Die Engel het twee maal vir Elia gesê: Staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel...en veertig dae 
en veertig nagte lank geloop tot by die berg Horeb 1 Kon.19. (Johanna Brand het in haar visioen van 
die nagaanval die letters XL [Romeinse 40] in die lug gesien). 
 
As ons Deut.10:10-22 lees oor die tweede 40 dae (wat soos die vorige 40 dae was), sien ons duidelik 
dat dit betrekking het op die Verbond en die vreemdelinge wat daarna volg. Dit beteken dan dat die 
Verbond na 470 dae (vanaf die gruwel opgerig word), sal plaasvind.  
 
- DIE EERSTE VEERTIG DAE is die volk in BALLINGSKAP, op sy eie, SONDER HEILIGE 
GEES en op die verdediging. Dit is in hierdie tyd, voor die Gelofte, wat Duitsland DRIE BLOU 
BRIEWE (waarskuwings)  aan die regering stuur, want: “Die Duitsers bom die parlement in 
Kaapstad, en wanneer die ministers uitmekaar spat en vlug na Vereeniging, trek die Boere in hul 
duisende en tienduisende in die rigting van Lichtenburg. Dit is die grootste Afrikaner saamtrek in 
ons geskiedenis. Daar is geen regering meer nie”. Jer.4: Vyand kom bymekaar vir die aanval en die 
dogter van Sion vlug (v5-6). Die Antichris staan op en Mandela gaan dood, land is woes, stede 
verwoes sonder inwoners (v7). Klaag en huil (v8). Strydwaens en vegvliegtuie (v13)...Want ‘n stem 
verkondig uit Dan (Duitsland – 3 waarskuwings), en laat onheil hoor van die gebergte van 
Efraim/Engeland...(v15). Dit is dan ook in hierdie tyd wat die Duitse wapens op pad is na Luderitz, 
want die Boere trek ‘op hul tyd’ vanaf Lichtenburg na Prieska om die wapens te ontvang.  
 
DIE GELOFTE: ...jy, ellendige, deur storm gejaagde, ongetrooste! Ek keer na My woonplek terug 
totdat hulle skuld beken en My aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek Hos.5:15. Die “perde 
is gekniehalter”, die volk is nou reg vir oorlog. 
 
- DIE 390 DAE: YAHWEH IS TERUG BY SY VOLK. Boere organiseer in kommandos. DUITSE 
HULP: “Al die treine in die Unie staan behalwe die trein tussen Luderitz en Prieska. ‘n 
Gideonsbende, nie baie nie, ontvang die wapens by Luderitz en neem dit per spoor na Prieska. Hulle 
laai gedurende die geelperskereën (middel Februarie) die wapens van die treine af. (Gestel die dinge 
begin Oktobermaand en die sprinkane pynig ons *VYF MAANDE LANK, dan bring dit ons by Maart 
wanneer ons met Duitse hulp ‘n voluit offensiewe aanval loods teen al ons vyande binne ons 
landsgrense. Dit sal aanhou tot kort voor die Verbond). Die Suidwesters gaan na Prieska. Die Boere 
trek op hul tyd na die Grootrivier (Oranje), waar Wes-Transvaal, Suid-Vrystaat en die Oos-Kaap 
bymekaar kom. Hulle kry die Duitsers en wapens daar”. By Prieska stel Elia die ander getuie aan as 
tydelike militêre leier. Die VSA/Engelse stuur versterkings na SWA, maar dit sal nie help nie want 
die Engelse daar vlug na Vereeniging en word agtervolg deur Duitse vliegtuie. Van die Jingo’s kom 
reg en sluit by die Boere aan, die ander vlug na Vereeniging. Kimberley word eerste gebom en 
vlugtelinge op die brug by Uppington trap mekaar dood. Burgers op pad terug na N-Transvaal en 
Vrystaat keer Engelse aan by Vereeniging. Boer en Duitser veg saam.  
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*Johannes vertel in Op.9 dat nadat die afgrond (‘dungeon’/tronk – eerste dier Op.17) oopgesluit is en 
rook opgekom het, die sprinkane (swartes) mag gegee is om soos skerpioene die mensdom vyf 
maande lank te pynig (v1-5), met strydwaens en vegvliegtuie (v6-10). Hulle koning is die engel van 
die afgrond (Mandela v11). 
 
Op die vraag waarom al ons vyande na Vereeniging vlug, het Siener geantwoord: “By Vereeniging 
moes ons die vernederende vrede teken en moes ons ook ons vryheid prysgee. Dit nadat duisende 
lewens opgeoffer is en van ons land letterlik ‘n woestyn gemaak is. Gaan lees Jesaja 14, en daar gaan 
ons ook die Engelse die laaste genadeslag toedien”.  
 
Stel jou op teen Babel rondom, julle almal wat die boog span. Beskiet hom, spaar die pyle nie! 
Verwoes en tref met die banvloek agter hulle, spreek Yahweh, en doen net soos Ek jou bevel het 
Jer.50:14 en 21. (Die bevel was om die 7 swart nasies van Deut.7 geheel en al met die banvloek te 
tref). En hulle sal wees soos helde, en hulle sal veg, want Yahweh is met hulle Sag.10:5-6. En julle 
sal jul vyand agtervolg, en hulle sal voor julle val deur die swaard. Vyf van julle sal honderd 
agtervolg, en honderd van hulle sal tienduisend agtervolg Lev.26:7-9. En die (vyand) wat die swaard 
ontwyk: Ek sal die sprinkaanswerm uit die noorde (buurstate) afkomstig, van julle af wegjaag en dit 
verdrywe na ‘n dor en woeste land...en sy stank sal opstyg en ‘n slegte reuk uit hom opgaan en julle 
kinders van Sion juig en wees bly Joël 2:20. 
 
‘n Volskaalse Wêreldoorlog is steeds aan die gang. Duitsland vernietig Engeland en weens die nuwe 
bondgenootskap tussen Duitsland en die VSA,  moet die Amerikaners ons uitlos. Oor hierdie oorlog 
sê Yahweh: Ek sal die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek om daar met hulle 
‘n strafgerig te hou ter will van My volk en My erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, 
en My land wat hulle verdeel het...om gerig te hou met al die nasies...steek die sekel (oorlog) 
in...boosheid is groot...menigtes in die dal van beslissing... En Jes.66:16: Want met vuur en met 
swaard sal Yahweh strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur Yahweh verslaan is, sal baie wees.  
 
Die miljoene swartes in die land sou ook nie voorsiening gemaak het nie (want die winkels en plase is 
mos vol kos), en wanneer die hongersnood hulle tref sal hulle teen mekaar  draai. (Die Kusiete staan 
op die heuwels soos wilde-esels en versmag omdat daar nie kos is nie Jer.13:23 en 14:6). En Ek sal 
Egipte teen Egipte ophits, hulle sal veg, elkeen teen sy broer en elkeen teen sy naaste...stad teen stad 
(stamme) koninkryk teen koninkryk...sy planne sal Ek verwar...dan raadpleeg hulle die geeste van 
afgestorwenes Jes.19:2-4 (en volgens v7-8 geld dit vir die hele swart Afrika asook dié in oorseese 
lande). As jy dink: hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kon verdrywe? – wees dan nie 
bevrees vir hulle nie...Skrik nie vir hulle nie, want Yahweh is by jou...en sal hulle in groot verwarring 
bring totdat hulle verdelg is Deut.7:17-23.  Elohim sal ook perdebye (malaria?) onder hulle stuur 
totdat hulle omkom wat oorgebly het en wat vir jou weggekruip het (wanneer dit na 3½ jaar weer 
begin reën) Deut.7:20. “By Durban sal die finale slag plaasvind (Zoeloes, Engelse en Indiërs). Die 
swartes verdwyn eerste dan die Engelse en Jingo’s”. 
 
 -  DIE TWEEDE VEERTIG DAE:  
DIE VERBOND: Dan.9:27 vertel dat Elia ‘n week lank met die volk ‘n baie sterk verbond sal sluit, en 
gedurende die helfte van die week sal dit onderbreek word, want op die vlueel van gruwels sal daar ‘n 
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verwoester wees (jong mans van Bet-El/Engelse 2Kon2:23). Toe sê Elia vir die hele volk: Kom nader 
na my. En die hele volk het nader gekom na hom; en hy het die altaar van Yahweh herstel wat 
afgebreek was. Daarop neem Elia twaalf klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se 
kinders – tot wie die woord van Yahweh gekom het om te sê: ISRAEL SAL JOU NAAM WEES 
1Kon.18:30-31. En Ek sal ‘n VERBOND VAN VREDE met hulle sluit en die wilde diere uit hul land 
laat verdwyn Eseg.34:25. 
 
Oorkant die riviere van Kus vandaan sal My aanbidders, My verstrooide gemeente, My offerande 
bring. En Ek sal tussen jou laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by die Naam van Yahweh 
skuiling soek...Ver weg van die fees (Verbond) versamel Ek (wildevyeboom), hulle hoort by jou, die 
smaad druk swaar op hulle...Ek sal hulle maak tot ‘n roem wie se skande (Apartheid) oor die hele 
aarde was Sef.310-20.   
 
Die Verbond sal by die Kebarrivier (Oranje) plaasvind (Eseg.10:20), waar ballinge bymekaar kom en 
die hemele open (1:1). ...kragtens die bloed van jou Verbond (Sag.9:11)...bring die vetgemaakte kalf 
(Bloedverbond) want hierdie seun van My was dood en het weer lewendig geword, hy was verlore en 
is weer gevind. Elia het hom drie maal uitgestrek oor die dooie (verlore) seun (Verootmoedigingsdag, 
Gelofte en Verbond), Yahweh aangeroep, en die siel het in die seun teruggekeer (1Kon.17:20-23). En 
die sabat sal herstel word: En elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees 
kom om te aanbid voor My aangesig Jes.66:23.       
 
Siener het in die lug ‘n galery gesien met ‘n beskrywing daarop soos op die tabernakel met goue 
kandelare. Van agter die galery het ‘n menigte kinders (wat destyds in die moordkampe dood is), 
afgekom, wit aangetrek met blou oë. Nadat hulle neergedaal het, het die kinderskare in ‘n koor gesê: 
“Ons het gekom om te kom deel in die vreugde van ons mede broers en- susters waarvoor ons ‘n offer 
was”.  
 
“Twee mense kom daar aan, een het ‘n grys pak aan met ‘n patroonband om sy lyf. Daar is ‘n paal 
ingeplant en aan die paal waai die vierkleur. Daar bou die Boere ‘n verhoog en kies hulle hul Eerste 
President. Die Boerevolk staan in ‘n nuwe pak grys klere (die tempel)”. Elia doop die Vierkleur in ‘n 
emmer bloed (volgens die bloed van jou Verbond). Die wet is nou in die volk se verstand en in hul 
harte...almal sal Hom ken, klein en groot, en aan die volk se sondes sal Yahweh nooit weer dink nie 
(Heb.11:8-12).  
 
5. DIE NUWE PRESIDENT: En Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, 
naamlik My kneg Dawid, en hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees Eseg.34:23. “Die 
wiel wat in Europa gedraai het, draai nou in die Unie”, en hy is betrokke by die finale aanslag op die 
plaaslike vyand, want Siener sien die burgers van Durban af aankom en tussen hulle ‘n blou perd en 
hy kry nuwe velskoene (permanente regering). Elia salf Elisa as profeet in sy plek (1Kon.19:16), 
twintig dae na die Verbond (en  490 / 70x7 dae na oprigting van die gruwel Dan.9:24). 2Kon.2: Elisa 
wil nie hê dat Elia hom verlaat nie, Elia slaan met sy mantel (mag) op die water (volke) en verdeel dit 
in twee (Juda en die res van Israel?), en daarna kom daar ‘n dubbele deel van Elia se gees op Elisa. En 
terwyl hulle loop en spreek verlaat Elia hom (vir ander wêrelddele) en tel Elisa sy mantel op 
(2Kon.2:13). Klein seuntjies spot hom oor sy kaalkop (DKJ jong mans van Bet-El/Engelse), en twee 
beerinne (?) verskeur 42 van hulle.   
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DIE VOLGENDE VYAND: Vanaf die aanstelling van die koning sal die land nog 434 dae (62x7) 
opgebou en herstel word, maar in tye van benoudheid (v25).  Die swartes is iets van die verlede maar 
die Wêreldoorlog is nog aan die gang en nou kom die volgende vyand teen ons aan. Op.11:2 sê die 
heilige stad altesaam 42 maande (3½ jaar) lank vertrap sal word. D.w.s. 490 + 434 = 924 dae (omtrent 
31 maande), en die volgende 11 maande (om 3½ jaar te bereik), is ons steeds in ‘n oorlog gewikkel. 
 
Die Chinese wat ons land vol is, sal in ou mynskagte ens laag lê totdat hul versterkings kom. Siener 
het vertel: “Engeland en Indië val ons aan maar die VSA keer hulle by Durban, en dit verhoed ook ‘n 
Chinese aanval”. Siener het ook gesê: “Die Rooi-blesbul (weermag bestaande uit Europese/VN- en 
Oos-blok lande) wat so afkom hierheen. Ek gaan in die direksie van Rustenburg..”. Versamel julle en 
kom aan teen hom (Edom) en maak julle gereed vir die oorlog Jer.49:14. Juig, o dogter van 
Sion!...Want ek span Juda vir My as boog (die leier) en Efraim (res van Israel) as pyl daarop 
(onderdane) teen Jawan...Yahweh sal blaas met die basuin en intrek met die storms uit die suide. 
Yahweh sal hulle beskut, en hulle sal verslind, slingerstene vertrap...en Yahweh sal hulle in die dag 
verlos as die kudde wat sy volk is, want hulle is kroongesteentes wat hulle skitterend verhef oor Sy 
land Sag.9. 
 
“Jerusalem” in Sag.12 verwys beslis na die staat van Israel, wat vir die volke rondom ‘n beker van 
bedwelming is (die regerings wat deur die “Jode” beheer word), en ook teen Juda is, ‘n swaar klip vir 
al die volke, en almal wat met haar is sal seerkry want die nasies sal teen haar (Antichris) vergader 
(v3). Yahweh sal die perde (leërs wat deur “Jerusalem” bedwelm is) in verwarring bring en hul ruiters 
(weermagte). Maar oor die huis van Juda sal Yahweh Sy oë oophou terwyl daardie leiers met 
blindheid geslaan word. Juda sal ‘n brandende fakkel wees, en Jerusalem sal nog bewoond wees (en 
vernietig word tydens Armageddon). Die tente van Juda word eerste verlos (v4-7). En Juda sal ook in 
Jerusalem (Midde-Ooste) veg, en die rykdom van al die nasies rondom ingesamel word, goud en 
silwer en klere, ‘n groot menigte.  
 
Dan sal die van die Suidland die gebergte van Esau, en die van die Laeveld die land van die Filistyne 
in besit neem, en hulle sal die veld van Efraim en die veld van Samaria (ou Engelse kolonies), en 
Benjamin Gilead (Zimbabwe) in besit neem. Die ballinge van hierdie leërmag van die kinders van 
Israel sal die wat Kanaäniete is, tot by die Sarfat (Soedan) verower Obadja 19-20. “Boere en Duitse 
kommando’s trek saam op in Afrika om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman, 
tot verby die ewenaar. Dit gaan met die tyd, maar almal is hier eengesind en werk hier eendragtig 
saam. ‘n Beter volk, met een kerk wat nou vaster staan as ooit tevore. Ons word ‘n groot en 
voorspoedige nasie en baie immigrante kom hierheen. Hier ontstaan stede en dorpe met reuse 
fabrieke”.  
 
Dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word Sag.14:1. “Ook sal al die myne en 
minerale staatseiendom word en al die Republikeinse plase val terug en word onder die volk verdeel”. 
“Ons kry ‘n volmaakte republiek van ‘n volmaakte God sonder ‘n pennie skuld”. Gaan in deur die 
poort (regering), berei die weg vir die volk! Gooi die klippe weg (die einde van oorlog), steek ‘n 
BANIER op oor die volke! Jes.62:10.   
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Zim Boere kry hul plase terug: Aangaande al My goddelose bure (swart buurstate) wat die erfenis 
aantas wat Ek My volk Israel laat erf het – kyk, Ek ruk hulle (swartes) uit hul land uit, en die huis 
van Juda (Benjamin deel van Juda) sal Ek uit hul midde wegruk. Maar nadat Ek hulle uitgeruk het, 
sal Ek My weer oor hulle ontferm, en Ek sal hulle terugbring, elkeen na sy erfenis en elkeen na sy 
land Jer.12:14. “Maar daar sal ‘n dag kom dat hulle weer na hul tuise sal terugkeer. Noord- en Suid-
Rhodesië word deel van die Republiek”. Koop tog my stuk grond wat in die land Benjamin lê, want jy 
het die reg van besit en jy het die lossing...en hy het dit gekoop...toe het ek die koopbrief (Kaart en 
Transport) geneem, die verseëlde een – volgens voorskrif en wetlike bepalinge...sit dit in ‘n erdepot 
(bewaar) dat hulle baie dae kan bly staan...die stad is oorgegee in die hand van die Chaldeërs wat 
daarteen veg...swaard en die hongersnood en pes...want die kinders van Israel en Juda het gedoen 
wat verkeerd is...ek laat hulle bymekaar kom uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het, en na 
hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon Jer.32.  
 
HOOFSTUK 5 
EINDE VAN 3½ JAAR (1260 dae): Die getuies word nou doodgemaak (waar Yahshua gekruisig is 
Op.11:7), en dié stad word verwoes (Dan.9:26). Die Antichris word verslaan (Op.13:5). Die dogter 
van Sion word nog in die woestyn/veld onderhou (Op.12:26) want die dorpe en stede is nog 
onbewoonbaar. Oorblyfsels van elders het ‘n maand tyd (die halfuur stilte Op.8:1), om na S.A. te kom 
voor Armageddon beign. Hy sal ‘n BANIER ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van 
Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die vier hoeke van die 
aarde Jes.11:12. Hef op ‘n BANIER op ‘n kaal berg, roep hulle (Boere) hardop toe, wink met die 
hand, dat hulle kan intrek deur die poorte van die edeles Jes.13:2. En al die nasies sal julle gelukkig 
prys, omdat julle die land van welbehae sal wees Mal.3:12. 
 
TENTE IN DIE WOESTYN “Duisende Blanke Christene verlaat Europa en stroom na Suid-Afrika. 
Hulle tente staan vanaf die Kaap tot in die Kalahari en S.W.A. Die tente sal ook staan van Durban af 
tot in Mosambiek. Dit sal tydelike verblyf aan hierdie mense bied. Elke tentbewoner sal dan onder 
God se beskermde Hand wees – net soos Israel destyds in die Sinai-woestyn”. Na die Verbond gesluit 
is en die wilde diere uit die land verdwyn: ...En hulle sal veilig bly in die woestyn en slaap in die 
bosse Eseg.34:25. En die koning het die silwer en die goud in Jerusalem (gesuiwerde Israel) gemaak 
soos die klippe (‘n menigte Jes.5:2), en die seders (Juda) het Hy gemaak soos die wildevyeboom (soos 
vreemdelinge – Juda sal ook nog in die veld lewe) wat in die Laeveld is, ‘n menigte 2 Kron.1:15. Dan 
skep Yahweh oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms ‘n wolk bedags en 
rook met die glans van vuurvlamme in die nag (Armageddon in noordelike-halfrond sal sigbaar 
wees); want oor alles wat heerlik is, (verloste volk) sal daar ‘n beskutting wees (teen Armageddon) 
Jes.5:5. Ek stuur vir julle (met die Duitsers) koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig 
word...Joël 2:19.  
 
Eseg.39: Gog (Rusland) sal teen ons aankom maar verslaan word (v1-6). Sewe jaar lank sal die 
stadbewoners nie nodig hê om bome te kap vir vuurmaakhout nie, en die wapens van die vyand, 
knopkieries, skilde, spiese ens gebruik. (Gee dit ons ‘n idee van hoeveel teen ons gaan aankom, en 
hoe lank dit sal neem voordat krag herstel is? Siener het vertel dat ons nie eers ‘n boom in ‘n kerk se 
erf mag afkap vir vuurmaakhout nie, omrede dit as onheilig beskou sal word). Ons sal als terug 
ontvang wat van ons beroof is (v7-10). Om die land te reinig sal manne afgesonder word om die lyke 
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wat bo-op die grond lê te versamel en begrawe. Sewe maande lank sal die lyke van Gog 
(kommuniste), en die trekkers (uit buurstate) begrawe word aan die oostekant van die see (v11-14).  
 
Dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van 
jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak Deut.4:9 
 
2. ARMAGEDDON IS DIE WEDERKOMS en vind plaas 1290 dae na staatsie. Dit is ook ‘n 
maand na die Antichris verslaan word  en die Derde WO eindig. Diegene uit die heidennasies in ander 
wêrelddele wat  1335 dae bereik (1290 + 45 Dan.12:12), sal nie meer doodgaan nie. Die 
gevolgtrekking is dat die gevolge van Armageddon 45 dae lank sal duur.  
 
Dit is duidelik uit die profesieë dat ons Yahshua NIE FISIES SAL SIEN NIE, maar dat Hy Homself 
d.m.v. KRAGTE aan die mensdom sal openbaar. Hierdie kragte sal uitgeoefen word wanneer die ster 
ALSEM (waarvan Johannes praat in Op.8), of NIBIRU (soos bekend aan wetenskaplikes), aan die 
begin van die tweede helfde van die verdrukking die aarde verbysnel. Hierdie komeet sal #sigbaar 
wees vir die mens: En dadelik na die verdrukking van daardie dae (einde van die Antichris se 3½ jaar 
heerskappy) dan sal die #TEKEN van die Seun van die mens in die hemel VERSKYN (gedurende die 
30 dae/halfuur stilte)…en Sy engele sal die uitverkorenes (wildevyeboom) versamel Matt.24:29-31. 
En ek sal wonderTEKENS gee in die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal 
verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van Yahweh 
kom Joël 2:30-31. En die dag sal daar met ‘n groot basuin geblaas word (waarskuwing/teken), dan 
sal kom die wat verlore is (opregtes) in die land Assur en die wat verdryf is in Egipteland (onheilige 
plek), en hulle sal Yahweh aanbid op die heilige berg (koninkryk) in Jerusalem Jes.27:13.  Mal.3:2 
Lees: Maar wie kan die dag van Sy koms verdra?En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal 
wees SOOS ‘n vuur van die smelter (smeltkroes).  
 
Julle sal DIE SEUN VAN DIE MENS NIE SIEN NIE, want SOOS die weerlig wat van die een kant 
onder die hemel blits…SO sal die Seun van die mens wees Luk.17:22-24. Ook in Matt.24:26-27: As 
hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn – moenie gaan kyk nie; kyk Hy is in die binnekamer – 
moenie dit glo nie. Want SOOS die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, SO sal ook 
die KOMS van die Seun van die mense wees. Jes.64:1-2:…om U Naam aan U teenstanders bekend te 
maak…wanneer U VREESLIKE DINGE DOEN…GEEN OOG het Elohim gesien wat werksaam is 
nie, behalwe U . Op.7:1 sê: elke oog sal Hom sien (d.m.v. sy KRAGTE), ook hulle wat Hom deurboor 
het (die Edomiete).  
 
WOLKE IS DIE STOF VAN SY VOETE: Yahshua gaan ook nie ‘op’ die wolke kom nie, maar 
“MET” DIE WOLKE: Yahweh is groot van KRAG. Sy weg  is in warrelwind en in storm, en WOLKE 
IS DIE STOF VAN SY VOETE (die gevolge van Armageddon) Nah.1:3. En SY VOETE dui die PLEK 
aan waar Yahshua Sy toorn sal uitstort: In die dag sal daar ‘n groot aardbewing wees in die land van 
Israel (Midde-Ooste)…berge omvergegooi…kranse inmekaar stort…mure op die aarde val 
Eseg.38:19-20. Kyk op die berg (plek - die Olyfberg wat voor Jerusalem lê Sag.14:4-5) die voete van 
Hom wat die goeie boodskap bring (vir die huis van Israel), wat vrede laat hoor. Vier jou feesdae, o 
Juda, hy (Edom) is heeltemal uitgeroei (al die haakneuse sou al terug gekeer het na die staat van 
Israel, soos hulle glo hulle moet) Nah.1:8 en 15.. Wanneer Hy besoeking doen oor die vorste en die 
prinse en oor almal wat uitlandse klere dra (heidennasies)…’n dag van grimmigheid, benoudheid, 
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angs, woestheid, verwoesting, duisternis en donker WOLKE en WOLKENAG…Sef.1:7-17. Jes.11:15 
vertel dat Yahweh die seetong van Egipte sal tref met die banvloek, en met ‘n gloeiende wind (hitte 
van die naderende komeet) die Eufraat in sewe strome slaan sodat die oorblyfsels (die klein oorblyfsel 
opregte Judeërs wat vandag nog daar is) daardeur kan loop.  
 
NIBIRU / ALSEM sal volgens kenners by die *NOORDELIKE HALFROND verbysnel. Daar het ‘n 
stormwind uit die *NOORDE gekom, ‘n groot wolk met onophoudelike vuur…’n glans rondom…uit 
die vuur blinkende metal geskitter…SOOS die stem van die Almagtige…SO het die verskyning van die 
heerlikheid van Yahweh gelyk Eseg.1:4,5,24 en 28. Die petro-chemikalië in sy stert sal aan die brand 
slaan wanneer dit met die suurstof in ons atmosfeer in aanraking kom, en die aarde laat beweeg met 
onsettende gevolge. Lae daarvan sal afkom aarde toe en orkane, vloede, aardbewings en 
vuurspuwende berge veroorsaak. Dit sal die grootste ramp wees wat die aarde nog sal tref. ‘n Groot 
ster wat soos ‘n fakkel brand (sy stert), het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die 
riviere en die waterfonteine. En die naam van die ster word ALSEM genoem, en ‘n derde van die 
waters het als geword, en baie mense het gesterwe omdat dit bitter geword het. En ‘n derde van die 
lewende skepsels het in die see gesterwe, en ‘n derde van die skepe het vergaan Op.8:9-11.  
 
Die dag van Yahweh sal kom soos ‘n dief in die nag (onverwags), waarin die HEMELE MET 
GEDRUIS SAL VERBYGAAN en die elemente sal brand en vergaan en die aarde 
(‘oikoumene’/wêrelddeel) en die werke wat daarop is, sal verbrand 2Pet.3:10. Daarom sal Ek die 
hemele laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef Jes.13:13. En die fondamente van die 
aarde bewe. Die aarde word geheel en al verbreek…aan wankel…geskud Jes.24:18-20. …SOOS 
gloeinde vuurkole…voorkoms van fakkels…uit die vuur het blitse uitgeslaan…die (vier lewende) 
wesens het heen en weer gesnel soos ‘n bliksemstraal Eseg.1:13-14. …SOOS ‘n glans en Sy heil 
SOOS ‘n fakkel wat brand Jes.62:1.  
 
Ag, as U maar die hemele wou skeur, wou neerdaal, dat die berge wankel voor U aangesig - SOOS 
vuurhoudjies aan die brand steek, vuur die water laat borrel – OM U NAAM AAN U 
TEENSTANDERS BEKEND TE MAAK…wanneer U VREESLIKE DINGE DOEN…want Yahweh 
gaan uit Sy woonplek uit, en Hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde. En die berge smelt 
onder Hom, en die laagtes skeur oop, soos was voor die vuur, soos was wat langs ‘n helling afstroom 
Mig.1:3.  
 
Volgens hierdie wetenskaplikes (waarvan ‘n paar al ‘stilgemaak’ is, soos prof. Robert Harrington), sal 
Nibiru ‘n verskriklike hitte (gloeinde wind) uitstraal nog voordat sy stert ons atmosfeer bereik. En 
a.g.v. die geweldige aantrekkingskrag van Nibiru, wat vyf maal groter as die aarde is, sal die aarde vir 
‘n paar dae lank ophou roteer. ‘n Groot deel van die aarde sal dus gedurende hierdie tyd in donkerte 
verkeer (en Sy vyande vervolg Hy die duisternis in...en die hemel en sy lig was daar nie...en vir die 
aarde die lig duister word terwyl dit nog dag is...die dag geen lig wees nie, die sterre sal duister 
wees). Die see wat sal aanhou beweeg wanneer die aarde tot ‘n stilstand kom, asook die aardeplate 
onder die see wat skyf, sal groot getygolwe en tsunamis tot gevolg hê wat op kuslyne sal afstorm (met 
‘n oorstromende vloed maak Hy ‘n einde aan die plek van die stad). Wanneer die aarde op sy eie as 
kantel (die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef), sal dit groot aardbewings veroorsaak. Die aardeplate 
sal daardeur geraak word (berge wankel...die berge bewe voor hom...fondamente van die aarde 
bewe...laagtes skeur oop...kranse inmekaar stort). Aardbewings sal sluimerende vulkane laat bars (die 
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heuwels smelt weg...die berge smelt onder Hom...soos was voor die vuur, soos was wat langs die 
helling afstroom), asook ondersee se vulkane (vuur die water laat borrel), wat ook getygolwe sal 
veroorsaak. Stormwinde sal ontstaan wat vuur sal aanblaas, reën en rukwinde wat uiteindelik orkane 
en siklone sal word (Sy weg is ‘n warrelwind en ‘n storm, en wolke is die stof van Sy voete...). Op die 
pole sal die ys begin smelt, die seevlak sal styg wat kuslyne van kontinente sal verander. 
 
Wanneer die aarde poog om magneties in lyn te kom, sal ‘n poolverskuiwing plaasvind. ‘n Dag of wat 
daarna sal rotasie terugkeer. Daar sal nuwe poolstreke wees, ‘n nuwe ewenaar, ‘n nuwe 
aardrykskunde met ‘n nuwe klimaat (Ek skep ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde Jes.67:17, Ek gaan iets 
nuuts maak, nou sal dit uitspruit, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis Jes.43:19). 
Alle eilande, Japan inkluis, asook lande soos Holland sal onder die see verdwyn. Volgens 
Amerikaanse geoloë wil dit voorkom of suidelike Afrika die minste deur die verwoesting getref sal 
word: Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van 
die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy ontstuimigheid Ps.46:3-4. 
En skrik nie vir die tekens in die hemel nie, omdat die heidene daarvoor skrik Jer.10:2. 
 
Die Illuminati is ten volle bewus van die feit dat die stres-simtome wat ons planeet reeds toon 
(aardsverwarming, aardbewings en vulkane), direk verband hou met die naderende Nibiru (en tot ‘n 
baie mindere mate gifgasse), en ook dat suidelike-Afrika die minste deur sy verwoesting geraak gaan 
word. (Ons kan nou verstaan waarom ons ‘n droogte te wagte kan wees vir die eerste helfte van die 
verdrukking).  
 
Volgens ‘n “History Channel” dokumentêr het die Mayas, Inkas en Hopi Indiane (wat voor Adam 
reeds bestaan het), eeue gelede reeds melding gemaak van die “Blue Star”. Nostrodamus het dit die 
“seventh rock” genoem, “the fire from the sky towards the north”. John Peterson verduidelik: “This 
komet will cause a super wave of cosmic radiation which will disrupt the magnetic fields of the earth 
effecting satellites, a collapse of electronic systems and overload powelines resulting in black-outs. 
The heat it’s projecting is the cause of global warming, and scientists reckon this solar cycle will peak 
in 2012”.  
 
Hierdie versteuring is dalk reeds die rede vir die toename in ongelukke in die lugredery. Dit 
verduidelik dalk ook Sag.12:4 en 14:13, van die perde/leiers en hulle ruiters/weermagte wat met 
verwarring en waansin geslaan sal word, en al die perde van die volke met blindheid slaan...’n groot 
verwarring onder hulle kom (missiele ens. hulself aktifeer en eie basisse beskiet en die van hul 
bondgenote). 
 
Hierdie oeroue beskawings asook Nostrodamus het vir die jaar 2012 ‘n ander verskynsel ook beskryf. 
Vincent Bridges: “Because the earth is off-centre, the gravitational pull causes it to wobble on its own 
axle causing it to move one degree every 72 years, resulting in a galactic alignment which occurs 
every 26000 years. The sun will rise in a perfect line with the centre of the milky way. These ancient 
cultures refer to a major cataclysm in 2012, and determined their calenders accordingly, the last day 
being 21 December 2012...These events will lead to a domino effect - droughts, plagues, tsunamis, 
famine and ultimately ecconomic downturn, political unrest, atomic threats etc”. (Daar sal tekens 
wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, 
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wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees...want die kragte van die hemele 
sal geskud word Luk.21:25-26). 
   
Peterson het verder vertel: “The Egyptians incorporated symbols into their designs which point to this 
catastrophe. The Phynx and lay-out of the pyramids point to correspond with the three stars which 
make up the Orion, when they were built, marked the half way point of the 26000 year cycle...Secret 
societies like the Free Masons were keepers of ancient knowledge. Symbols on Gothic churches are 
coded immages, a secret message for the end times. Christ’s return co-encides with the exact time of 
this galactic allignment shown on a Gothic cathedral”.  
 
DIT IS VERBY! Donderslae, bliksemstrale en groot aardbewings. Die stad in die staat van Israel 
word in drie dele geslaan. Stede en berge val en al die eilande in die see verdwyn. Hael (stukke van 
Alsem se stert) val op die mense. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom 
het (oorblywende vyande van Israel wat 1335 dae bereik Dan.12:12), sal jaar na jaar optrek (nie 
aftrek nie) om te aanbid voor die Koning…en om die huttefees (Armageddon) te vier. En wie uit die 
geslagte van die aarde (heidennasies) nie na Jerusalem (stad) optrek (Midde-Ooste) om Yahweh te 
aanbid nie – hulle sal geen reën kry nie Sag.14:16-17. Hierdie menses sal Yahweh se mag erken (om 
U Naam aan U teenstanders bekend te maak wanneer u vreeslike dinge doen), maar sal nooit deel 
word van die Uitverkorenes of op Sion woon nie. Jes.11:9 sê hulle sal geen kwaad doen of verderf 
aanrig op die heilig berg nie want die aarde sal vol wees van die kennis van Yahweh (want Satan 
word gebind vir ‘n duisend jaar). 
 
2300 dae (ses jaar en drie maande vanaf gruwel opgerig word), merk die einde van die verdrukking, 
en die heiligdom word in sy regte staat herstel (ons land weer normal funksuneer en die stede en 
dorpe leefbaar wees). Dit is omtrent nege maande voor die sewe jaar verdrukking voltallig is, want 
Matt.24:22 en Mark.13:20 sê: En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, 
maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.  
 
DIE EINDE VAN ESAU: Is daar geen wysheid meer in Teman nie? Ontbreek raak by die 
verstandiges? Is hulle wysheid uitgeput? Vlug, draai om, skuil diep weg, o inwoners van Dedan! Want 
ek het die ondergang van Esau oor hom gebring Jer.49:7-8. En Esau se strome sal in pik verander 
word...dit sal nie uitgeblus word nie, vir ewig gaan sy rook op van geslag tot geslag lê dit woes, vir 
altyd en ewig trek niemand daardeur nie (radio-aktiewe besmetting van die Derde WO) Jes.34:9-10.  
 
3. DIE DUISEND-JARIGE VREDERYK: Kinders van Sion, juig en wees bly...op julle neerdaal die 
reën, die vroeë reëns en die laat reëns, soos voorheen Joël 2:23. Dan sal julle weet dat Ek op Sion 
woon, My heilige (apartgestelde) berg (koninkryk)...Jerusalem ‘n heiligdom wees waar geen 
vreemdes meer deur sal trek nie  3:17. En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die 
vrug daarvan eet. Hulle sal dit nie bou dat ander daarin woon nie, hulle sal nie plant dat ander dit eet 
nie, en My volk sal die werk van hul hande self geniet Jes.65:21-22. Juda en Israel sal verlos word en 
veilig woon Jer.33:16. Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond (na die groot 
droogte), Ek sal My Gees op jou kroos giet en My seen op jou nakomelinge Jes.44:3.  
 
In die dag sal Ek julle reinig...die stede laat bewoon, en die puinhope sal opgebou word. En die 
verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit ‘n wildernis is...hierdie land wat verwoes was het 
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geword soos die tuin van Eden, en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is 
versterk en bewoon Eseg.36:33-35. Jerusalem self (volk) sal hoog wees en woon op ‘n plek van die 
poort van Benjamin (Zimbabwe) tot by die vorige poort (regering van Transvaal)...tot by die 
hoekpoort...by die parskuipe van die koning (Kaap) Sag.14:10. Maak die plek van jou tent (woning) 
wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwoning oopstan. Verhinder dit nie! Maak jou lyne lank en 
slaan jou penne styf in...want jy sal regs en links uitbrek, en jou nageslag sal nasies in besit neem en 
verwoeste stede bevolk Jes.54:2-3. Dan sal Ek die wat kreupel was (Europeërs), tot ‘n oorblyfsel maak 
en wat ver verwyder was (Boerevolk), tot ‘n magtige nasie...op die berg Sion, van nou af tot in 
ewigheid Miga 4:7. 

 
Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; 

EK HET JOU BY JOU NAAM GEROEP, JY IS MYNE! Jes.43:1 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     
4. GESLAGSREGISTER 
                                                             
                                                            ADAM EN EVA  

                                                Kain (Eva x heiden - vlug na heidennasies) 
                                                Abel (Adamiet - vermoor) 
                                                Set (Adamiet) = 
                                                NOAG = 
 

 
SEM =                                                    GAM  (donker nasies) =                        JAFET                                            
Elam                                                       Kus (swartes van Afrika) =                    (raak verdeel  
Assur                                                      Nimrod                                                   onder nasies) 
Arpagasad =                                           Misriam (Filistyne) 
*ABRAM                                               Kanaän 
 
 
 
 
                            * + Hagar (Egiptiese slavin) = Israel (Arabiere) 
                                    # + Ketura = Indiërs    
 
                                                                                                                           : ESAU                                                       
*ABRAM verander na #ABRAHAM + Sara = ISAK + Rebekka = tweeling: JAKOB 
 
ESAU + Hetiet = Edom (Edomiete) – Neem Joodse geloof aan eeue VM 
JAKOB =  

1. Ruben – ‘n stam wat nie betrokke raak nie (*Rig.5:13). 
2. Simeon – saam met Levi altyd gereed vir geweld en het Jakob gehaat gemaak onder die swart 

nasies, terwyl  Jakob net ‘n klein klompie was, vervloek is hulle, koelbloedig mense vermoor 
en diere mishandel (Gen.34:30 en 49:5-7).  

3. Levi – priesterlike familie wat Israel moes dien. 
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4. JUDA = tweeling: Peres...Dawid...Messias (ware Jode/Judeërs) 
                                         : Serag (Mediterreense volke – hoofsaaklik Rooms-Katoliek) 

5. Issaskar – saam met Sebulon na berg Sion. Trotseer die dood *).  
6. Sebulon – Nederland (na berg Sion) 
7. Josef = Efraim/Engeland en Manasse/VSA 
8. Benjamin – Rhodesiërs (word deel van Juda) 
9. Manasse – VSA (ontvang eersgeboortereg by Josef) 
10. Naftali – België (Vlaminge, Franse Duitsers – saam met Sebulon na berg Sion) 
11. Gad – lê soos ‘n leeuin en verskeer arm van hoofskedel (Engeland en VSA), kom na hoofde 

van volk (Sion), voer geregtigheid uit Deut.33:20-21 – dalk Russe).  
12. Aser – Franse (na berg Sion, bly sit by die seestrand – nie op Groot Trek *). 

 
JAKOB BEKEND AS: Israel, 12 stamme van Israel, huis van Israel, skape van Israel, uitverkorenes, 
verstrooides, Yahweh se geslag, dié oor wie Sy Naam uitgeroep is. 
 
ADISIONELE  INLIGTING: 
TYDSKAAL: (● = eerste dag van staatsie) 
● Heilige Gees verlaat volk. Antichris neem plek in. Landwye staking. Volk in ballingskap. 
● + 7 dae = nagaanval. 
● + 8 dae = begin van oorlog. 
● + 40 dae = Gelofte naby Lichtenburg. 
● + 470 dae (40+390+40) = Verbond. 
● + 490 dae  (70x7) = aanstelling nuwe leier. Getuies verlaat ons. Buitelandse vyand kom. 
● + 924 dae (490 + 434/62x7) =  opbou en herstel van land. Boere en Duitsers Afrika-op. 
● + 1260 dae = Antichris verslaan. Getuies word doodgemaak. Volk word in veld onderhou. 
● + 1260 dae – 1290 dae = Europeërs kom in S.A. aan. 
● + 1290 dae = Armageddon. 
● + 1335 dae (1290 + 45) = die wat elders Armageddon oorleef nie meer doodgaan nie. 
● + 2300 dae (6 jaar en 3 maande) = einde van verdrukking en heiligdom is herstel. 
● + 7 jaar = begin van die duisend-jarige vrederyk.  
 
VERBODE GESKIEDENIS: 2 Pet.3 praat duidelik van twee hemele (sterrelandskappe) en twee 
aardes (wêreldlandskappe). Die teenwoordige een het ontstaan met Noag se vloed toe ‘n 
poolwisseling plaasgevind het (Die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel 
af gereën en almal vernietig. NET SO sal dit wees in die dae van die Seun van die mens Luk.17:26), 
en die vorige een in Genesis. In die oorspronklike Skrif staan daar in Gen.1:2: die aarde het woes en 
leeg geword, (en doelbewus vertaal met: ‘was woes en leeg’). ‘n Kataklisme moes dit woes en leeg 
LAAT word voordat die her-skepping in Genesis plaasgevind het (wat gewees het sal weer wees...). In 
die boek van Henog 63:1 staan: En Noag het gesien dat die aarde gekantel het. Dit beteken dat ‘n 
poolwisseling plaasgevind het, en dus het ‘n tsunami die mense “weggevoer”, en nie die baie reën nie. 
2Pet.2:5 vertel van die “ou wêreld” in Noag se tyd toe die sondvloed oor die goddeloses gebring is. 
 
Adam en Eva is geskape op die sewende dag toe Yahweh Sy werk voltooi het (Gen.2:2), terwyl die 
mense van die sesde dag die nasies verteenwoordig wat reeds bestaan het, waarvan sommiges 
uitgewis is. Yahweh se doel met die sondvloed was om Sy volk (Adam se geslag) te reinig van 



 

62 

 

onsuiwerheid. Voor die vloed het die seuns van Yahweh (oor wie My Naam uitgeroep is 2Kron.7:14) 
gesien dat die dogters van die mense (hulle oor wie U nie van ouds af  [voor Adam] geheers het nie, 
oor wie U Naam nie uitgeroep is nie Mal.2:15) mooi was en van hulle as vroue geneem en by hulle 
kinders gekry (Gen.6:1-4). In Lev.18: spreek Moses tot die Israeliete (v1), en beveel hulle om met 
geen dier gemeenskap te hê nie (v23), want die mense (heidene van die sesde dag) van die land wat 
voor julle (Adamiete) gewees het, het al hierdie gruwels gedoen (v27).   
 
In 1947 is mammoete in Noord-Siberië onder die ys gevind – perfek bewaar met onverteerde 
plantegroei in hul pense. Victor Gollancz skryf in “Worlds In Collision”: “Darwin admitted that he 
was unable to find an explanation for the extermination of the mammoth. If geological proscesses are 
slow (evolusie), the mommoths would not have been trapped...the animals did not die of starvation, 
they died from a sudden cause”.  
 
Maar waarom word hierdie feit, asook die ontdekking van geraamtes van reuse, Nibiru ens van die 
mensdom weerhou? Want dit sal die Woord van Yahwhua bevestig en die evolusie-terorie in twyfel 
stel. Gollancz skryf verder: “The theory of repeated catastrophes annihilating  life on this planet and 
repeated creations or restorations of life, did not convince the scientific world. Darwin and those after 
him believe that a slow evolutional process resulted in minute changes as a result of adaptation to 
living conditions”.  
 
Bybel-gegewens stem telkens presies ooreen met ander heidense antieke bronne, maar Satan is die 
vader van alle leuens en evolusie speel so reg in die Wêreldmagte se kraal. Met ‘n Nuwe Wêreld Orde 
in gedagte, hou hulle die mensdom besig met “Green Peace”, “global warming” en die “economic 
crunch” (wat doelbewus geskep is om die kontantlose stelsel te kan instel), terwyl hulle suidelike-
Afrika in hul versier het - die land van melk en heuning, en ‘n gebied wat die minste deur Nibiru 
geraak gaan word.  
 
“An old tradition of world ages that went down in cosmic catastrophes was found in the Americas 
among the Incas, Aztecs and the Mayas. The sacred Hindu book Bhagavata Purana tells of four ages 
and cataclysms in which, in various epochs, mankind was nearly destroyed, the fifth age is that of the 
present. The ancients knew that before the present sky and earth were formed, man was already 
created and life had manifested itself four times. Successive creations and catastrophes are found in 
the Pacific, on Hawaii and on the island of Polynesia: there were nine ages and in each age a different 
sky was above the earth...”. 
 
The red world: “A catastrophe visited Egypt and Arabia that terminated the period of Egyptian 
history. Egyptian documents describe the same disaster followed by the plagues of Egypt. The 
Arabian Peninsula relate similar occurrences in this land and on the shores of the Red Sea. 
Manuscripts of the Mayas tells that in the Western Hemisphere, in the days of a great cataclysm, when 
the earth quaked and the sun’s motion was interrupted, the water in the rivers turned to blood. An 
Egyptian lament on papyrus reads ‘The river is blood’, which corresponds with Exodus 7:20. In the 
Babylonian myth the world was coloured red by the blood of the slain Tiamat, the heavenly monster”.  
 
Naphtha: “The tails of comets are composed mainly of carbon and hydrogen gases. Lacking oxygen, 
they do not burn in flight, but the inflammable gases, passing through an atmosphere containing 
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oxygen, will ignite. When they enter the atmosphere in huge masses, part of them will burn, binding 
all the oxygen available at the moment, the rest will escape combusion, but in swift transition will 
become liquid...The sacred book of the Mayas narrates: ‘It was ruin and distruction...the sea was piled 
up...people were drowned in a sticky substance raining from the sky...the face of the earth grew dark, 
and the gloomy rain endured days and nights...and then there was a great din of fire above their 
heads’...The Midrashim state that naphtha, together with hot stones, poured upon Egypt. ‘The 
Egyptians refused to let the Israelites go, and He poured out naphtha over them’. It was a ‘stream of 
hot naphtha’. Naphtha is petroleum in Aramaic and Hebrew. ‘In the water which quencheth all things 
the fire wrought yet more mightily’, which is the nature of burning petroleum, in Psalm 105 it is 
referred to as ‘flaming fire’, and in Dan.7:10 as ‘river of fire’. All the countries whose traditions of 
fire-rain I have cited actually have deposits of oil: Mexico, the East Indies, Siberia, Iraq and Egypt”.   
 
The darkness: “The traditions of the Peruvians describe a time when the sun did not appear for five 
days. In the upheaval, the earth changed its profile, and the sea fell upon the earth (tsunami)”. ...kom 
daar ‘n dik duisternis in die hele Egipteland, drie dae lank. Die een het die ander nie gesien 
nie...Ex.10:22-23. 
 
The hurricane: “The Mayas described a cosmic catostrophe during which the ocean fell on the 
continent, and a terrible hurrican swept the earth. The end of the world age was caused by Hurakan, 
the physical agent that brought darkness and swept away houses and trees...‘six days and nights the 
hurricane continued sweeping the land, and mankind perished almost altogether. In the battle of the 
planet Marduk with Tiamat, Marduk created the evil wind which had no equal...swept away giant 
forests and lashed the waters into billows whose crests rose high like mountains. The earth groaned 
terribly, and the ocean fled’...”. (Chris Vermeulen verduidelik dat die “Wagters” [‘watchers’] van 
Henog12:3 kan verbind word met Gen.6 se “hemelwesens/seuns van Elohim”, en ook met die Plato-
aanse Frisiese/Ariese of Atlantiese Ras – met blonde hare en blou oë. Hierdie ras is deur die Inka’s en 
Maya’s bestempel as “die gode”, en waarskynlik die eintlike ontwerpers was van die piramides en 
verwante konstruksies in Bolivië, Jukitan en Peru). 
 
Mark Blitz skryf: Ons het in verband met sons- en maansverduisterings met presiese datums te doen 
wat nie verskuif kan word nie. Hy het inligting in hierdie verband op NASA Eclipse Webtuise bekom 
en in verband gebring met Bybelprofesieë oor Israel. Hy verwys na vier bloedmane saam met twee 
sonsverduisterings in opeenvolgende jare wat in die jare 2014/15 sal voorkom op Joodse 
godsdienstige feesdae, wat baie seldsaam in die geskiedenis is. Verder dat daar drie jaar na mekaar op 
presies dieselfde dag op die Joodse kalender sonverduisterings sal wees, nl 1 Ab (Aug) ’08, ’09 en 
’10. (Hy reken die verdrukking begin 30 Sept 2008 en eindig 1 Okt 2015. Hy is ten minste ‘n jaar uit 
omrede ons nou in 2009 trek). 
 
IETS OM AAN TE KOU: Almal wag op die Koms van Yahshua, maar ons weet Hy gaan nie fisies 
verskyn nie. Tog staan daar ook dat Hy in ons midde kom woon. Kom Hy in die Gees? Eers deur Elia 
(Elia beteken “Elohim is Jehovah”), en dan deur die nuwe Juda-koning wanneer Elia hom salf as 
profeet in sy plek, en Elia se Gees weer op hom rus? Want die Verbond is tussen Yahweh, die koning 
en die volk, OOK tussen die koning en die volk (2Kon.11;17), en Elia salf Elisa (uit Dawid) as profeet 
in sy plek, en Elia se gees rus op hom 1Kon.19:15-16. Vergelyk die volgende Skrifgedeeltes  en maak 
dan u eie gevolgtrekking: 
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Elia:  

- Yahshua vergelyk Homself met Elia (Matt.17). Yahshua stuur Sy boodskapper (Elia) wat die 
weg voor Hom sal baan (Mal.3:1). Elia word gestuur in die plek van sy Vader (Lev.16:29-32). 
Elia word deur die gees gelei (Eseg.2:2), spreek Yahweh se woorde (Eseg.3:3 en 1Kon.17:24) 
en voer Sy opdragte uit (Hag.1:12).  

- Elia was teenwoordig toe die fondament gelê is (1Kor.3:8-16), Yahshua is die fondament 
(1Kor.3:8-16).  

- Elia sluit die Verbond (Mal.3:1). Yahweh sal ‘n Verbond van vrede met die volk sluit 
(Eseg.34:25).  

- Yahshua het na Elia geroep op die kruis (Mark.15:4). Elia word dood gemaak waar Yahshua 
gekruisig is (Op.11:2 en 8). 

- Elia voer oorlog teen die Antichris (Derde WO Op.11:6). Die Lam verslaan die Antichris 
(Op.17:14).  

- Elia is deel van die lewende wesens wat Armageddon uitvoer (Eseg.10:6-15). Die Seun van 
die mens kom met die wolke (Dan.7:13).  

- Die 144 000 word deur Elia georden (Hag.1 en 2).  Die Lam staan met die 144 000 op die 
berg Sion en hulle volg Hom (Op.14:1-4). 

   
Dawid: 

- En hulle sal Yahweh hulle Elohim dien EN  hulle koning Dawid wat Ek vir hulle sal verwek 
Jer.30:9. 

- Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, naamlik My kneg Dawid (Eseg.34:23). Al die 
kinders sal deur die Yahweh geleer wees (Jes.54:13) 

- Dawid is ook deel van die vier lewende wesens (Eseg.1:26). So het die verskyning van  die 
heerlikheid van Yahweh gelyk v28. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DIE SKRIF IS AAN DIE MUUR, GELOFTEVOLK VAN AFRIKA! 

 
 


