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JULLE LAND IS ‘N WILDERNIS
“Julle land is ‘n wildernis, julle stede is met vuur verbrand,
vreemdes verteer julle landerye in jul teenwoordigheid, en
dit is ‘n wildernis soos by ‘n omkering deur vreemdes...”

AS DIE LIGTE AFGAAN
CHAOTIESE TOEKOMS
PETROLDOLLAR STORT INEEN
EN MEER...
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VAN DIE
REDAKTEUR
JULLE LAND IS ‘N WILDERNIS

En ‘n Stem roep: “Waar wil julle nog geslaan word,
dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof
is siek, en die hele hart is krank. Van die voetsool
af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie,
maar wonde en kwesplekke en vars houe! Hulle is
nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Julle
land is ‘n wildernis, julle stede is met vuur verbrand,
vreemdes verteer julle landerye in jul teenwoordigheid, en dit is ‘n wildernis soos by ‘n omkering deur
vreemdes...”

Die tekens was lankal daar, ons het dit gesien, maar
ons wou dit nie glo nie, ook wou ons dit nie hoor nie,
en nog minder wou ons daaroor praat. Horende doof
en sienende blind het ons net voortgeploeter, en
desperaat vasgeklou aan die laggend kavallier, FW,
se bemoedigende woorde doer in Junie 1994 toe die
jong demokrasie se stank skielik ons neuse tref en
sy skete ons begin agterhaal. Hoe het hy nou weer
getroos? “Dis net groeipyne, dit sal gou verbygaan.”

Hoe lyk hierdie “wildernis”?

Gou het dit die Nuwe Suid-Afrika se slagspreuk geword.

Die poskantoor se trokke en bakkies staan al dae lank
sonder brandstof. Die poskantoor sukkel van Julie
verlede jaar af om sy personeel te betaal. Meer as
800 000 posbusse is intussen landswyd gesluit omdat posbushouers weier om dit te hernu, aangesien
hulle in meer as ses maande geen pos ontvang het

Maar vandag, 21 jaar later, is die hele liggaam septies van al daardie groeipyne; en net die Here alleen
weet wat van FW geword het!
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nie. Toe die maande lange staking vroeër vanjaar
beëindig is, het daar meer as een miljoen opgehoopte en verwoeste posstukke binne en buite poskantore gelê.
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daar. Die Kusile-kragstasieprojek gaan glo binnekort
finaal geskrap word omdat daar nie meer geld is om
met die bouwerk voort te gaan nie. En dis amper
seker dat Medupi uiteindelik dieselfde paadjie kan
volg.

Eskom dreig om steenkoolmyne te sluit wat werkers
wil aflê omdat steelkool nie meer winsgewend ontgin kan word nie. Na verneem word, sal sowat 70 000
mynwerkers uiteindelik met die graaf oor die skouer
huis toe gestuur word indien van die groot steenkoolmyne hulle bedrywighede staak. Die unies het
reeds gedreig dat hulle dit nie goedsmoeds sal aanvaar nie, en maak gereed vir ‘n “bloedbad-staking”.
Intussen het Eskom ’n finansieringsgaping van R225
miljard, en sy reuse-kragopwekkers sluk maandeliks
sowat R1 miljard se diesel omdat daar probleme is
met die instandhouding van sy steenkoolkragstasies.

PetroSA se werkers verwys al jare lank na Mosgas as
die Suidkaap se Wit Olifant, en nou lyk dit of dié Olifant uiteindelik ook voor die SEB se swart vuis planke
toe gaan. PetroSA het in die afgelope boekjaar skade
gely van R14.9 miljard as gevolg van swak finansiële besluite. Al die swak besluite is deur swartes
geneem. Daar is nou ook sprake dat die aanleg gesluit sal moet word en nog meer duisende werkers se
grawe gaan tuis verroes. Een van die twee oliebore
lê op die oomblik in onbruik net buite die Mosselbaaihawe.

Die diesel word onder kontrak gelewer deur ‘n swart
SEB tandarts en ‘n swart SEB ‘skoonheidsdeskundige’ wat oornag ontpop het as die direkteure van
maatskappye wat diesel aan Eskom verkoop teen
byna 25% meer as die standaardprys van gevestigde
petroliummaatskappye. As kontrakte direk met van
hierdie maatskappye aangegaan is, sou die diesel ook teen ‘n afslag gelewer kon word. Maar dan
sou Zuma en sy kabinet maandeliks etlike miljoene
‘skade’ gely het.

Ons is almal reeds bekend met die woord beurtkrag,
want dit spook al by ons sedert 2008. Maar van
Aprilmaand af hoor ons ook skielik van “beurtwater”. Dit word weggelag as ‘n lawwe Aprilgrap, maar
dit gaan kom.
Na verwagting sal Suid-Afrika se landbousektor vanjaar verliese van R10 miljard ly weens die ergste
droogte sedert 1992. En om die sout behoorlik in
te vryf, het Sarita Henning, ‘n senior ingenieur by
Medupi-kragstasie, in ‘n lesing voor die Nasionale
Rampbestuur Adviesforum verlede week o.m. die
volgende gesê oor die haglike klimaatvooruitsigte
vir Suider Afrika: Die huidige El Niño-patroon, het sy
gesê, is reeds goed gevestig oor ‘n groot gebied van
die sentrale en oostelike dele van die Stille Oseaan.
Hierdie weerstelsel word gewoonlik geassosieer
met hittegolwe en droogtes; en die toestand sal nog
vir ‘n baie lang tyd dwarsoor die land voortduur. El
Niño-patrone was reeds maande lank sigbaar as die
aanvang van ‘n grootskaalse ramp met geen vooruitsigte op reën nie. Hulle is erg bekommerd oor die lae
vlak van ons damme.

Die twee staalfabrieke (YSKOR 1 & 2) in Pretoria en
Vanderbijlpark gaan November/Desember sluit omdat China goedkoper staal aan die Nuwe Suid-Afrika
kan lewer met die ystererts wat hy van die Nuwe
Suid-Afrika af invoer, as wat die swart ‘kundiges’ in
die NSA met dieselfde erts kan produseer — nog 4
000 sal hulle grawe huis toe vat.
Eskom is al 5 maande lank agterstallig met sy salarisbetalings aan Alstom se kontrakteurs by Medupi. Vier van die kontrakteurs het nou opgepak en
geloop. Eskom het in die media aangekondig dat die
eenheid 6 se turbine by Medupi 600 MW krag lewer.
Dit was ‘n blatante leuen, alles staan op die oomblik
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Lanbou-unies het gewaarsku dat hierdie droogte
so erg kan wees dat ontsaglike misoeste verwag
kan word indien boere in KwaZulu-Natal, die Vrystaat, Limpopo en Noordwes in die komende seisoen
sonneblomme, mielies en sojabone aanplant. Na
verwagting kan ook duisende stuks vee vrek. Daar
bestaan ook nie meer infrastrukture by ons hawens
om mielies in te voer nie. Ander mielieproduserende
lande sal net so erg deur die El Niño-patroon geraak
word — hulle sal dus nie kan help nie. Agri-SA het
boere reeds aangeraai om glad nie in die komende
seisoen te plant nie.
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help om malaria te oorleef. As dit nie vir hierdie
geen in hulle bloed was nie, sou miljoene voor die
voet gesterf het.
Hierdie sekelsel-geen het by blankes ernstige nagevolge, daarom kan hulle nie Afrika swartes se
bloed ontvang nie. Aan die anderkant het swartes
wat blanke bloed ontvang, weer geen weerstand
teen malaria nie. Dis hoekom die SA Bloedbank in
die apartheidsjare swart en wit bloed geskei het,
omdat dit tot albei se voordeel was. Maar in 2004
is die Bloedbank in ‘n hofsaak (deur ‘n baster-verpleegster) verplig om dit nie meer te doen nie.

Op verskeie plekke in die land woed daar op die
oomblik gewelddadige betogings. In Port Elizabeth
het dit in een stadium so erg gegaan dat die skole
gesluit moes word; strate is versper, voertuie is met
klippe bestook en blankes wat in die geweld vasgekeer is, is met die dood gedreig. Ferm polisie optrede kon duisende rande se skade verhoed het.

‘n Man wat ’n leweroorplanting van ’n swart skenker ontvang het, raak nou self óók swart. Semen
Gendler het ’n nuwe lewer makeer weens hepatitis
C en kanker. Gendler sê hy is min gepla oor sy skielike ‘African look’ — solank die lewer net werk. Met
’n voornaam soos ‘Semen’ is enige iets seker moontlik!

Die nasionale kommissaris van die polisie, genl. Riah
Phiyega, het 1 600 swart polsisielede weens korrupsie geskors.

Die vraag is: Waar moet ons na ‘n oplossing gaan
soek vir al hierdie euwels? Die politici het ons met
duisend beloftes aan die neusring stembus toe gelei
om self ons doodvonnis met ‘n kruisie te bekragtig;
die kerk het ons met “Vrede! Vrede” varkherders gemaak. Ons leiers, die genls., die broers-Mulders, die
Flip Buyse en die Afro-Forums het korte mette van
ons soektog na ‘n man in ‘n bruin pak gemaak. En
wat bly oor? Net Opkyk en ‘n hulpkreet.

‘n Senior verpleegster by ‘n Natalse provinsieale
hospitaal het laat weet dat daar nie meer anti-retrovirale pille vir vigspasiënte beskikbaar is nie, en na sy
verneem, sal dit binnekort landswyd die geval wees.
Ons moet verwag dat provinsiale hospitale deur
sterwende vigslyers toegestroom sal word.
Moenie beenmurg skenk nie. Daar is onlangs glo oor
RSG gesê dat swart pasiënte nie ‘n blanke se beenmurg kan ontvang nie en andersom. Dis lewensgevaarlik.

Volgens e-Nuus is dit presies wat ongeveer 200
mense, die meeste van hulle boere, op 12 Aug. net
buite Ventersburg langs die N1-snelweg gedoen het;
hulle het daar bymekaargekom, Opgekyk en gepleit
“vir ‘n vooruitstrewende Suid-Afrika, gepleit vir die
boere wat uitgemoor word, gepleit vir die beëindiging van geweld, korrupsie en die totale agteruitgang
van ons land”. Daar is ook ‘n kort kerkdiens gehou
waarin ds. Cornus Botha o.a. gesê het “ons is primêr
eerstens gelowiges, gelowiges wat bang is...”

Moenie bloed- of lewerskenkings doen nie. In die
middel 1940′s het dr. Ronald Nagel en ander navorsers ontdek dat feitlik alle swartes in Afrika malaria
onderlede het, hulle het ook vasgestel dat sekelselanemie (‘n bloedsiekte by swartes) die meerderheid
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In die Boervolk se geskiedenis was dit nog maar altyd so — eers in sy dag van sy benoudheid het hy
altyd presies geweet wat hom te doen staan, presies
geweet Wáár om te gaan hulp soek. En sonder uitsondering is sy hulpgeroep ook dadelik gehoor.
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Jy mag nie met die goddelose verbonde gesluit óf
kodesa hou nie (Eks. 34:12)
Jy mag hul afgode (die Nkosi’s) nie dien en nie voor
hulle nie neergebuig nie — hand op die hart staan
nie (Jos 23:7)

Net tóé was alles nog anders, toe was hy nog ‘n afhanklike onder sy Vader se dak, het hy die Huisreëls
geken en hom daarby neergelê. Op 2 Februarie 1990
het die volk soos die verlore seun weggeloop uit sy
vaderhuis.

Jy moet die moordenaar met die dood straf, soos Hy
beveel het (Num 35:17)
Jy moet die Sabbatdag eer en dit heilig (Eks 20:10)
en dit nie afsonder vir rugby nie.

Gehawend, vuil, kaalvoet en verhonger, had hy geen
ander keuse as om varkherder te word nie. En terwyl
hy dag in en dag uit varke moet op pas, verlang hy na
sy Vaderhuis; verlang na die vars, warm brood wat sy
Vader se huurlinge geniet...

Jy mag nie met die volke om jou vermeng nie (Esra
9:2)
Jy mag nie die baster in jou vergadering toegelaat
nie (Deut 23:2)

Hoe prysenswaardig ons boere se gebedsaksie daar
langs Ventersburg se hoofweg en elders ook al was,
hoe eerlik en opreg hulle bedoelinge, is ek bevrees
hulle geroep om hulp het net daar langs die pad in
die stof bly lê om deur die wind weggewaai te word.

Elke lewende siel wat Hy jou volk skenk, moet jy versorg, voed en aan Hom opdra en met jou lewe beskerm, jy mag dit nie aborteer nie (Exodus 21:23)
Jy moet die homoseksueel as ‘n gruwel beskou (Lev
18:22) soos wat Hy ook doen.

Hy het niks gehoor nie — sy aangesig was vir hulle
verberg. Hoekom?

En hierdie Huisreëls staan vir tyd en ewigheid.

Want hulle is nog steeds varkherders en ver van die
Ouerhuis, hulle sit nog steeds tussen die lang snoete
en begeer om net ‘n happie te kry van die peule
waaraan die varke so gulsig vreet.

As iemand dalk oor ds. Cornus Botha se e-posadres
beskik, stuur asseblief hierdie boodskap aan hom en
vra hom om saam met almal wat daardie dag saam
met hom gebid het, op te staan, om te draai, na hul
Vaderhuis terug te keer, en aan Hom te sê: “ Vader,
ons het gesondig teen die hemel en voor u, en ons
is nie meer werd om u kinders genoem te word nie;
maak ons soos een van u huurlinge”.

Eer hulle Hom kan nader en om verlossing pleit, vra
dit vir ‘n opstaan en terugkeer na die Huis waarvandaan hulle weggeloop het. Om verhoor te word, vra
méér as net ‘n terugkeer Huis toe; dit vra ook vir
gehoorsaamheid en dat die bestaande Huisreëls en
wette weer nagekom sal word.

En Hy sal julle al van veraf sien aankom en julle innig
jammer kry, en Hy sal julle tegemoetgaan, julle omhels en hartlik soen. Dan sal Hy vir sy diensknegte sê:
“Bring die beste klere, trek dit vir hulle aan, en gee
ringe vir hul hande en skoene vir hul voete”.

In die tyd toe ons voorvader se roepstem gehoor is,
was ons nog in die Vaderhuis, het ons elke Huisreël
geken en stiptelik nagekom:
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Daarna kan julle weer teruggaan na die hoofweg
by Ventersburg; gaan kniel weer daar in die stof en
roep Hom aan in julle benoudheid. En net soos Hy jul
voorvaders uitgehelp het, só sal Hy julle ook uithelp
— en julle moet Hom eer...
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te word om die hele VSA in duisternis te dompel.
Daarna sal die netwerk vir 18 maande af wees!
Soos wat ons ook al gewaarsku het, sê Fessler dat
misdaad die hoogte gaan inskiet, voorrade gaan
uitgeput raak, kruidenierswinkels sal leeg wees,
petrolpompe sal leeg wees en hospitale sal sluit.
Jy sal geen toegang tot die internet hê nie, ook nie
selfoon-opvangs nie en geen ATM sal werk nie. Jy sal
niemand kan bel vir hulp nie.

AS DIE LIGTE AFGAAN

Ons mense is gewaarsku en hulle weet dat so iets
hier moontlik is, maar hulle hoop dat dit nie sal gebeur nie. In Amerika noem hulle dit “Black Sky Days”
en hulle waarsku ook hulle mense.
Op 13 Julie 1977, om presies 8:37 nm het ‘n weerligstraal tydens ‘n gewone donderstorm ‘n sleutel elektriese substasie langs die Hudsonrivier raakgeslaan
en die toerusting vernietig. Die onderbreking by die
kragstasie het ‘n domino-effek gehad wat gou die
hele elektriese sisteem van die stad afgeskakel het.
Slegs 1 uur later was die hele New York Stad in duisternis. La Guardia en Kennedy Lughawens is heeltemal gesluit. Duisende mense was gestrand in ondergrondse moltreine, talle ander was vasgekeer in
hysbakke.
Alles was spoedig buitewerking en mense het
paniekerig geraak. Sonder elektrisiteit, was daar
geen antwoorde of verduidelikings nie. Miljoene gefrustreerde mense het in die strate uitgehardloop.

Daar is baie mense wat glo dat die ligte net tydelik
sal afgaan en dat dié wat sê daar kom probleme, net
spoke opjaag.
In Kalifornië was daar sabotasie in Junie by een van
kragstasies wat amper ‘n totale ‘black out’ vir daardie staat gebring het. David Fessler, ‘n elektriese
ingenieur en die hoof van Energy and Infrastructure
Strategist vir een van die top finansiële navorsingsfirmas in die wêreld, het sy mening daaroor gelug.

Oor die daaropvolgende twee dae is ‘n totaal van 1
616 winkels geplunder en beskadig, 1 037 brande is
aangemeld, 35 straatblokke van Broadway is vernietig, 550 polisiemanne is beseer, 3 776 mense is gearresteer, 5 244 mense is na die noodgevalle by hospitale geneem en uiteindelik was daar ‘n geskatte
skade van $340 miljoen wat ‘n astronomiese bedrag
destyds was.

Hy sê daar is 55 000 substasies soos die een wat gesaboteer is waarvan net 9 (uit 55 000) vernietig hoef
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Dit het gebeur na slegs twee dae sonder elektrisiteit
en was ook tot net een stad beperk. Stel u voor wat
sal gebeur as die netwerk af is vir ‘n maand of langer.
Ons is baie meer afhanklik van die ‘netwerk’ as wat
ons dink en dus baie kwesbaar.
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standhouding oor die laaste 20 jaar gedoen is nie.
Onder al ons provinsies is dit net die Weskaap wat
voorberei vir ‘n algehele ineenstorting. Zuma het
met die aanskakeling van Mudipi se nommer 6 eenheid gespog oor die 800 MW wat dit tot die netwerk
sal toevoeg, maar op dieselfde dag kondig Helen
Zille aan dat ‘n totale ineenstorting gáán kom en dat
die watertoevoer afgesny sal wees, polisie, howe en
gevangenisse tot stilstand gaan kom en winkels en
skole gesluit sal word.

Ons leef in ‘n aaneengeskakelde gemeenskap deur
elektrisiteit, die hele ekonomie is afhanklik van krag.
Daarsonder sal die sisteem ineenstort.
Fessler sê as ‘n land se netwerk afgaan vir ‘n maand,
is sy ekonomie vernietig. As dit afgaan vir ‘n jaar,
kan dit kataklismies wees. Geen rekenaars, geen
selfone, epos of internet. Jy sal nie salaris kan ontvang nie, want dit word deur die internet oorbetaal
in jou bankrekening wat dalk nie meer sal bestaan
nie. Die basiese noodsaaklikhede om te leef sal amper onmoontlik wees om in die hande te kry. Dit sal
selfs moeilik wees om nog te boer en dus sal voedsel
skaars word.

Sy het R200 miljoen bewillig om dit die hoof te bied.
Eers was dit Patricia de Lille wat op 30 Mei aangekondig het dat Suid-Afrika binnekort vir minstens twee
weke sonder krag sal wees en dat syhaar verplig
gevoel het om die publiek vroegtydig daaroor in te
lig. Daar was ook ‘n berig in hul interne koerant dat
alle elektrisiëns aan diens moet bly as die krag vir ‘n
onbepaalde tyd afgaan.

Fessler sê ook: “Amerika maak staat op ‘n verouderde netwerk ... waarvan sommige kom uit die
1880’s.” Ons eie netwerk het dieselfde probleem
en wat ons situasie erger maak, is dat daar geen in-

Waarom sê Eskom daar sal vir die res van die jaar
nie weer beurtkrag wees nie, maar De Lille en Zille
waarsku teen ‘n totale verduistering wat weke kan
duur? Wat presies voer hulle in die mou?
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Eskom se topbestuur het vroeër vanjaar op ‘n geheime vergadering besluit dat kragverbruikers glad
nie vooraf gewaarsku sal word wanneer die kragtoevoer landswyd afgesny word nie. Hoekom nie?
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in daardie week by sy huis aangeval is, het gesê hy
glo nie ons sal tot dan hoef te wag nie, want Zuma se
einde sal vóór daardie tyd plaasvind met ‘n “skielike
en katastrofiese ineenstorting” – net soos die kragnetwerk. Wat hy daarmee bedoel het, wil ons nie sê
nie, maar u kan seker raai!

Die Wahlmanstal militêre basis het pas ‘n bestelling
geplaas vir 700 000 liter diesel wat vóór 23 Mei afgelewer moet word? Maar aan die VN militêre magte
in SA (wat ook ‘n dieseltekort het) word gesê daar is
nie vir hulle diesel nie omdat Eskom dit vir sy reusekragopwekkers benodig.

CHAOTIESE TOEKOMS
Ons het ‘n punt in die bestaan van die wêreld bereik
waar ‘n mens enigiets kan verwag. Na eeue se getoutrekkery oor waar die swarte in die beskawing inpas, het daar nou twee definitiewe groepe ontstaan:
Die een sê hulle is ons broer, die ander sê ons wil
niks met hulle te doene hê nie. En so het rassisme
dwarsoor die wêreld vlamgevat.

Sover ons weet, is dit net Kaapstad en George wat
vir ‘n ruk na die netwerk afgegaan het, nog krag sal
hê aangesien hulle hul eie massiewe kragopwekkers
het. Die res van ons gaan uitvind hoe dit in Afrika
was voor die beskawing hierheen gekom het.
Die droogte slaan kragverskaffing in Zimbabwe en
Zambië hard. Karibadam het slegs 40% van sy kapasiteit wat veroorsaak het dat Zimbabwe dat die lewering van krag deur sy hidro-elektriese skemas met
twee derdes gesny is. Die dam was verlede jaar hierdie tyd twee keer so vol. Nou maak hulle staat op
die reënseisoen wat in November begin, maar dan
sal die El Nino reeds deeglik vaslê oor die suide van
die kontinent.

Maar was dit nie net ‘n manier om ons aandag af te
trek van dit waaroor ons ons werklik moet bekommer nie? Van die swartes kan baie vinnig ontslae geraak word en die mense wat die toutjies agter die
skerms trek, weet dit baie goed. Dus, hulle beskerm
die swarte se “regte” en raak sommer terselfdertyd
van die regses ontslae. Wanneer die toutrekkers dan
gereed is, kry hulle die swartes uit die pad, hetsy
deur ‘n pes of oorlog, en dan is hulle in beheer van
‘n gehoorsame bevolking.

Die probleem in daardie twee lande is ernstig, want
dit raak die kopermyne in daardie gebied. Zambië
se mynindustrie gebruik meer as die helfte van die
land se normale kragkapasiteit. Mense wat nie in die
myne is nie, sal moontlik tot agt ure per dag sonder
krag wees.

As ‘n mens nou die toutjies bymekaar wil kry, dan
moet ons eerstens kyk na die FEMA-kampe en hulle
doel bedink. In SA is daar ook van hulle en hulle is
toegerus met store vol kitsdoodskiste wat elkeen
tot agt lyke kan hou. Dan skryf ons na die Pous wat
Amerika besoek vanaf 15 September tot 24/25 September en na verwagting die Nuwe Wêreldorde gaan
aankondig. Hy het immers self so gesê. Hy gaan die
Kongres toespreek en ons wonder net watter ander
booshede daar gaan uitkom. Hulle maak ook gereed
vir krygswet in Amerika en konsentreer op Texas wat
nie met hulle planne wil saamgaan nie en boonop

En glo dit as u wil: Zambië se geldeenheid, die kwacha, staan sterker teen die dollar as die rand – 1 dollar koop 9 kwacha en die rand/dollar wisselkoers is
nou R13 63.
Op Sondagaand 9 Augustus 2015 is daar op RSG se
program, Kommentaar, gepraat oor Zuma se termyn
wat in 2017 eindig. Die ekonoom, Dawie Roodt, wat
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tot die tande toe gewapen is.
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nie fyn chiffon of duur fluweel nie. Brandstof sal vir
die oorlog gebruik word en nie na die suidpunt van
Afrika gestuur word na stoofneuse wat nooit ‘n rekening betaal nie. Sjina gaan die dollar uit sy sisteem
gooi en sy eie nuwe geldstelsel inbring. Dis maar ‘n
paar van die ‘veranderinge’ wat ons gaan sien.

Daarna kyk ons na die meer as 3 000 ondergrondse
bunkers wat dwarsoor die wêreld ingerig is vir die
“elite” of miljardêr-boewe. Die bunkers is in groepe
aan mekaar verbind deur ondergrondse tonnels en
toegerus met alles waaraan ‘n mens kan dink. Die
datum waarop hulle moes klaar wees, was 30 Augustus.

Die Nuwe Wêreldorde sal ingestel word, hetsy nou
of later. Hoe gaan dit u raak? Die Bybel sê jy sal nie
kan koop of verkoop sonder die merk van die Dier
nie – die mikroskyfie in jou hand. Vryheid van spraak
gaan verdwyn. As die NWO nie van jou hou nie, gaan
jy ook verdwyn – eers in die Fema-kamp in en dan
van die aardbol af. Dié wat nog bly leef, sal geleidelik
in slawerny wegsink.

Sodra die Nuwe Wêreldorde aangekondig word,
gaan daar ook ‘n nuwe wêreldgeldstelsel ingebring
word. Alle ander geldeenhede gaan verdwyn en
vervang word met die nuwe geld. Alle geldeenhede
gaan dan dieselfde waarde hê en daar sal nie meer
oorskakelingsfooie wees nie. Hierby kan ons ook
voeg dat daar in SA, soos in die res van die wêreld,
‘n bankvakansie gaan wees. In die tyd dat die banke
gesluit is, gaan die geldstelsel moontlik verander
word. Die datum wat hiervoor genoem word, is 15
Oktober.

Ons weet ons moet voorberei vir hongersnood en
kragtekorte, dit doen ons al vir lank. Maar kyk nou
verder en bedink hoe dit u gaan raak. Daar is geen
hulpsisteme in plek nie. As die dinge skeefloop, is u
aan uself oorgelaat. U kan nog na die Suidlanders
se kampe gaan, maar selfs hulle verwag dat u moes
voorberei het.

Ons hoor van ‘chipping’ (inplanting) op die hand en
moontlik ook die voorkop – jou nuwe bankkaart en
ID – tog hinder dit skynbaar niemand nie. Dis net
‘n brokkie interessante nuus. Ons hoor baie dinge,
maar omdat ons mense dink hulle is “ingelig” en
weet alles, luister hulle nie na waarskuwings nie.

En as die krag afgaan, staan die petrolpompe en die
afleweringsvoertuie, die kitsbanke, rioolwerke, watervoorsiening. Hierdie dinge lê voor die deur, dis
nie nog in die verre toekoms nie.

Dus, die aandag word gevestig op die klein keffende
brak wat ons Rassisme noem en ons sien nie die leeu
wat agter hom in die bosse skuil nie.

Maar die politici stook rassisme en ons neem ywerig
deel. Hoe kleinsielig kan ‘n mens wees?

Vergeet van rassisme, vergeet die kopdoekdraers,
dis alles ‘n gekef in die wind soos ‘n brak wat sy eie
stert probeer vang. Maak u oë oop en kyk wat werklik besig is om te gebeur.

HARD GEVAL
Op Maandag ... Augustus het die aandelemark
wêreldwyd begin val. Ons het hieroor al ‘n paar
maande gelede gewaarsku.

Rusland is op die punt om oorlog teen Amerika te
verklaar. Dan sal ons tekorte begin ondervind. Besef
u wat dit beteken? As daar oorlog uitbreek, gaan
fabrieke, soos altyd, wapens vervaardig, nie kaggelfieterjasies nie. Hulle gaan tentmateriaal vervaardig,

Daar is gewaarsku dat die mark op die oomblik die-
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selfde bewegings maak as in 1929 toe dit op 29 Oktober ineengestort het en miljoene mense skielik
sonder werk, sonder geld gesit het. Pryse het oor
die afgrond gegaan en daar was geen hoop op herstel nie. Hordes mense het hulle aandele probeer
verkoop, maar niemand het gekoop nie en die aandelemark wat gelyk het na die sekerste manier om
ryk te word, het gou die pad van ondergang geword.
Nie lank daarna nie, moes gesinne bedel vir kos en
miljoene is in armoede gedompel.

Jaargang 19 (Augustus 2015)

En skielik maak die pensioenfonds nou sy vlerke oop
om jou veilige neseiertjie te verlaat. Siener het gesê
dit gaan gebeur en dat ons uiteindelik alles gaan verloor.

PETRODOLLAR STORT INEEN

‘n Man het vanoggend gebel en gesê dat ABSA
hom geskakel het en ewe nonchalant gesê het dat
sy belegging nou R20 000 minder is, want daar was
‘n probleem by Afrika Bank. U beleggings word op
die aandelebeurs belê. Dis waar die ‘groei’ vandaan
kom.
Die aandelemark het glo weer ‘herstel’, maar dink
aan die vorige ineenstorting in 2008. Het dit werklik
weer so gou herstel? Ekonome oor die wêreld het al
tevore gewaarsku as die aandelemark so wisselvallig
is, die gevaarligte flikker.
Op ‘n Black Management Forum het Paul Mashatile
van die Public Investment Corporation, die volgende
gesê: “Ons kla altyd dat swartes nie hierdie ekonomie besit nie ... maar 30% van die maatskappye op
die aandelemark se effekte kom uit ons (die blankes
se) pensioenfonds. As jy ‘n pensioen het of jy het
in een of ander aftreeplan belê, weet dat jou geld
op die aandelemark is, maar dat jy geen seggenskap
daaroor het nie.”

‘n Vooraanstaande multimiljoenêr van Suid-Afrika,
wat verkies om anoniem te bly, het pas teruggekeer
van ‘n noodkonferensie deur ‘n groep van die wêreld
se rykste sakemanne. Tydens die konferensie is hulle
meegedeel dat die petrodollar reeds verstek (gedefault) het.
Die Amerikaanse ru-olieprys ry nou wipplank tussen
$r40-$50.

Hy het ook gesê dat mense dikwels uit vrees daarvan
wegskram om aan hulle pensioengeld te raak, maar
hulle is onbewus daarvan dat dit reeds op die aandelemark belê is deur makelaars en fondsbestuurders.

Weens die skerp daling in die olieprys het aandelemarkte in Saudi-Arabië en Dubai 7% gedaal, terwyl
wêreldmarkte oraloor besig is om te versmelt. In Australië het markte met 3,5% getuimel en $70 miljard
se waarde is van nasionale maatskappye gestroop in
die mees stormagtige dag in jare, terwyl die Chinese

En toe sê hy: “Vir té lank is ons pensioenfonds (staatspensioen) nie gebruik tot voordeel van die swartes
nie ... en ons kan nie stilbly nie. Ons kan nie bedelaars in ons eie land wees nie, ons moet deelneem.”
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markte nog verder geval het. S&P ASX 200 het met
meer as 16 persent gedaal; VSA-aandele met 7.5%;
eurosone aandele met 14%; Asië met 20%; Chinese
markte met 32% en ontluikende markte met 17%.
En die Shanghai Composite het met ‘n verdere 8.4%
ineengestort.

Jaargang 19 (Augustus 2015)

Siener het voorspel dat ons geldeenheid nog so min
werd sal wees dat jy jou huis se mure daarmee sal
uitplak.

DIE WET OF GENADE?

Dwarsoor die wêreld heers daar vrees en paniek vir
verdere ineenstortings. Dit herinner sterk aan die’
bloedbad’ wat wêreldmarkte in Oktober 1929 getref
het. Die New York Times van 24 Oktober het berig
dat “... in ’n ongekende golf van vrees, verwarring
en paniek het byna 13 miljoen aandele vandag op
die New Yorkse aandelebeurs van eienaars verwissel. Elf spekulante het na bewering reeds selfmoord
gepleeg.”

In die drie susterskerke word die onderhouding van
die wet en dit wat deur die profete aan ons oorgedra
is, lankal as oorbodig beskou. Want in die Nuwe Testamentiese bedeling, so word daar gesê, het dit alles
weggeval en leef ons nou onder die genade.
As die wet dan nie meer geldig is nie, hoe verklaar
die kerk dan die volgende:

Die konferensiegangers moes ook verneem dat die
nuus van die petrodollar se ineenstorting nie nou
bekend gemaak kan word nie, aangesien dit wêreldwyd tot chaos en anargie kan lei. Regerings het tyd
nodig om daarvoor voor te berei. Daar word bespiegel dat die reuse-militêre ‘oefening’, (Jade Helm
15) wat nou dwarsoor Amerika aan die gang is, juis
ter voorbereiding hiervoor is.

Mat 5:17 “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”.

Na verwagting het ons nog 3-6 maande grasie voordat ‘n aankondiging hieroor gemaak sal word.

Wat het die Messias met die woorde bedoel: “Ek het
nie gekom om te ontbind nie, maar om die wet en
profete “te vervul”? Soos ons dit verstaan, beteken
dit dat vóór Hom was daar nog nooit iemand in wie
alles wat deur die profete geprofeteer is, bewaarheid is nie, en ook niemand wat die wet volmaak kon
onderhou nie.

Die tyd om in aandele te belê, is verby, raak ontslae
daarvan en koop noodvoorraad, want as die aankondiging eers gemaak is, sal daar ‘n herhaling wees van
gebeure in 1929 toe daar binne enkele dae geen kosvoorraad in ‘n winkel beskikbaar was nie.

Selfs ‘n Dawid wat ‘n man na Gods hart was, kon dit
nie nakom nie. Die Messias was die eerste en ook
enigste Een wat dit kon doen, want die profesieë is
in Hom vervul en Hy het sy Vader se wet in élke opsig
volmaak gehoorsaam (nagekom):

Ons het hierdie inligting op 23 Augustus op ons Facebook geplaas en op 24 Augustus om twee-uur namiddag kondig die Russiese TV (RT) aan dat markte
dwarsoor die wêreld besig in om ineen te stort en
tot in daardie stadium reeds $5 triljoen verloor het.
Hulle het dit beskryf as ‘n “swart Maandag”!

Hy is op die agtste dag besny; Hy het die sabbat geheilig; Hy het geen ander gode gedien nie; Hy het
sy Vader geër; Hy het niemand ooit belieg, besteel
of doodgemaak nie; Hy het nie egbreuk gepleeg nie;
Hy het die Pasga gehou en ook nie sy dissipels toegelaat om sendingwerk onder die heidene te gaan
doen nie.
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Onder die 35 000 kerkdenomiasies in die wêreld is
daar vandag nie één wat sy voorbeeld volg nie.

Jaargang 19 (Augustus 2015)

Toe Angela Merkel in November 2005 Bondskansellier gekies is, was daar groot verwagtinge. Dit het
gelyk asof sy die regte persoon vir die taak in daardie
stadium was. Nou, 10 jaar later, is haar beeld ‘n bietjie geroes en nie meer so blink en mooi nie.

Nou lees ons egter in Rom 4:15 “maar waar geen
wet is nie, daar is ook geen oortreding nie”.
Ons weet dat geen ander nasie, behalwe Israsel die
wet ontvang het nie. Beteken dit nou dat hierdie nasies maar van Israel kan steel, hulle kan doodmaak,
hul vroue molesteer en ongestraf bly?

Waar die twee groot krisisse mekaar kruis wat Europa affekteer, Oekraïne en Griekeland, staan die
Duitse Kansellier, Angela Merkel.
Die Russia Insider beskou haar as ‘n kragtelose leier
wie se optrede die beste beskryf kan word as drywend. Die krisisse in die Oekraïne en Griekeland wat
Europa nou in die gesig staar, is as gevolg van Merkel
se swak en besluitelose leierskap. Beide krisisse kon
verhoed gewees het en Merkel, as Europa se magtigste leier, moes dit gedoen het. Die feit dat sy nie het
nie, is getuienis van haar kragtelose staatsmanskap.

As dit so is, weerspreek dit wat die Skepper self gesê
het: “Hy het my gestuur agter heerlikheid aan na die
nasies wat julle uitgebuit het; want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan.” (sag.2:8.)
In Rom. 5:13 staan daar: “maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie”.
As daar nie meer ‘n wet is nie (dus ook nie die tien
gebooie nie) dan kan ons mos nie meer sondig nie,
Dan kan ons mos maar voor ander gode neerbuig en
hulle dien, dan kan ons mos maar lieg, steel, egbreuk
pleeg, die sabbat ontheilig, ens., ens., nie waar nie?

Dit word nou erken dat Merkel die onderhandelinge
vir die Oekraïne se Assosiasie-ooreenkoms, verkeerd hanteer het en die Russiese reaksie daarop
ernstig onderskat het. Dis ongelooflik omdat enige
half-ingeligde persoon oor die Oekraïne se geskiedenis en politiek, asook sy geografiese ligging, die
sensitiwiteit van die saak vir die Russe sou raaksien.

MERKEL MISLUK

Merkel se reaksie was nie om haar gesigspunt te
verander toe die krag van die Russiese besorgdheid
duidelik geraak het nie. In plaas daarvan het sy gedruk om die Association Agreement op die Oekraïne
af te dwing deur die onkonstitisionele staatsgreep
teen die Oekraïne se demokraties verkose regering
te steun.
Dit lyk asof sy baie meer daarop gefokus is om die
welwillendheid van die VSA en die vurige Russofobiese Atlantiste faksie in die Duitse politieke stigting
en die nuusmedia te behou.
Toe die krag van die reaksie in die Oekraïne en Rusland duidelik begin word, het Duitsland se nasionale
belang en die vrede in Europa vereis dat Merkel elke
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moontlike poging aanwend om ‘n vreedsame uitkoms vir die krisis te bereik. Dit het op sy beurt weer
‘n benadering vereis dat die belange van Rusland,
asook die mense van Oos-Oekraïne, in ag geneem
word. In plaas daarvan het Merkel die Russe aan die
neus gelei in verdere vrugtelose onderhandelinge in
die lente en somer van 2014; en daarna die Russe
blameer toe haar Oekraïne-beskermlinge alles waarop daar ooreengekom is, uit die bloute weer verwerp het om in die somer ‘n mislukte offensief op tou
te sit. Ten spyte daarvan het Merkel gegaan en sanksies teen Rusland ingestel, terwyl sy geweet het dat
die onversoenlikheid van haar Oekraïne-bondgenote die probleem is.

der eurostate en in effek beteken dit dat Duitsland
nou as borg optree vir die hele eurozone. Dit is potensiëel katastrofies vir Duitsland en die EU.

Daar was nog verdere onderhandelinge in Januarie
en Februarie in Moskou en Minsk; maar sy bly onwillig om die Oekraïners te dwing om by die ooreenkomste te bly omdat sy nie kans sien vir die politieke
storm wat dit sal ontketen nie. Dit sal alles lei tot
uiteindelike mislukking. Nou lê sy wakker snags oor
die probleem, sê ingeligdes.

Die gevolge was dat die Oekraïne wat in 2013 in vrede geleef het, nou in oorlog gedompel is. En Griekeland, wat voor 2010 ‘n stabiele Europese demokrasie was, nou op die rand van ineenstorting is en na ‘n
pre-rewolusie situasie lyk.

Griekeland het opgeëindig met ‘n onhoubare vlak
skuld en met beleide wat hulle in ewige resessie sal
hou. Die politieke sisteem in daardie land het in duie
gestort en die ver Linkse Syriza Party het oorgeneem.
Merkel het nie na raad geluister nie en daarop
aangedring dat dieselfde besparingsmaatreëls wat
sy 5 jaar gelede op Griekeland afgedwing het, in plek
bly. Toe die Syriza regering vasskop, het sy sanksies
ingestel teen Griekeland.

Hierdie rampspoedige, lamlêende beleid word nou
raakgesien en daar word daarop kommentaar gelewer.

Dieselfde het gebeur met die Griekse krisis. In 2010
toe Griekeland in die moeilikheid kom, moes Merkel aan hulle verduidelik het dat die Eurozone ‘n
geldeenheid-unie is en nie ‘n oordrag-unie nie. Sy
moes dit uitgespel het dat Duitsland nie ‘n waarborg
vir die Grieke se skuld is nie. Sy het dit nie gedoen
nie en onder druk toegegee. Griekeland sou dan sy
eie kastaiings uit die vuur moes krap, maar hy sou
steeds die euro kon gebruik.

Iain Martin skryf in die Britse koerant, Daily Telegraph:
“... die oneffektiewe gedrag van die oorskatte Duitse
Kansellier, Angela Merkel, oor wie die diplomate en
buitelandse beleidsgemeenskap koer, ten spyte van
die feit dat niemand ‘n enkele groot prestasie van
haar of ‘n oortuigende daad van leierskap kan noem
nie anders as om haar mentor, Helmut Kohl, af te
kraak nie.”

Dit lyk asof Merkel paniekerig begin raak het dat ander lande sou volg, maar ‘n bank is verantwoordelik
vir sy eie lenings wat hy uitdeel. Die regering tree
net in wanneer banke ineenstort en dan ook net om
die sisteem aan die gang te hou. ‘n Sterk leier sou
hierdie risiko geneem het.

VOEL ONS SKULDIG?
Ella Kotze, ‘n sielkundige en Pepfar Fellow by Lawyers against Abuse, is nog ‘n tjankende liberalis in
Johannesburg en sy sê in The Star dat die woorde

Die gevolge is dat Merkel Duitsland en die ander
eurozone state in ‘n opeenvolging van reddingspakkette gelei het, eers met Griekeland en toe met an-

14

Die VAANDELDRAER

Jaargang 19 (Augustus 2015)

“blanke bevoorregting” mense se nekhare laat rys.
Hulle sê: “Hoe kan ons nog bevoordeeld wees in ‘n
ekonomie wat sistematies teen ons diskrimineer?”

behuisingsvoordele, goeie werk, lenings vir motors,
mediese fondse en relatiewe veiligheid en vryheid
van beweging.

Ou Ellatjie se nekhare het ook gerys, maar om die
teenoorgestelde redes. As ‘n liberale tjanker het sy
toe die geval van die swart skool in Mpumalanga
opgehaal waar die dom, snotterige ou kindertjies
op bakstene moes sit om skool te gaan. Die vensters
was gebreek, die toilette was sonder deure en daar
was ‘n groot tekort aan handboeke.

Ons wonder of sy in SA woon?
Gestel ons laat al die blankes die land verlaat en die
swartes en bruines agterbly. Wat sal ons oor 50 jaar
hier vind? ‘n Tweede Mexiko – geteister deur misdaad, armoede, vervalle geboue en strate en geen
toekoms vir jongmense nie. Stede sal bestaan uit
veelkleurige pondokkies, wasgoed wat van gebou
tot gebou hang, hoenders en bokke die strate vol
... dis die mentaliteit en die vermoë van swartes en
bruines. Dit gaan nie oor bevoorregting van enigeen
nie. Dit gaan oor verstandelike en kognitiewe vermoëns. Dit gaan oor goed wat oor geslagte heen vir
die nageslag bewaar gebly het.

Kom ons verfris haar geheue. Wie het die vensters
gebreek? Wie het die toiletdeure afgesteel? Wie
het die stoele en tafels gesteel? En wie het die
handboeke verbrand? Dit was nie die ‘bevoorregte’
blankes nie, maar die swartes self.
Sy soek antwoorde by die regering – dié wat met
diefstal, moord, verkragting, ens in die eerste plek
in die sagte kussings beland het. Hulle het self skole
afgebrand, handboeke verbrand, stoele en tafels,
kaste en deure weggedra in hulle ‘struggle’. Nou
soek sy geld om die skade wat hulle kultuur veroorsaak, reg te maak.

Maar Ellatjie is ‘n volbloed liberale tjanker. Sy grens
oor die arme swartetjies wat so swaar kry en die
gemene blankes wat nie alles wat hulle en hulle
voorgeslagte bymekaar gemaak het, aan die plunderaars wil uitdeel nie. Sy wil hê ons moet skuldig
voel oor die pragtige stinkhoutmeubels waarvoor
ons oupagrootjie jare lank gespaar het om dit te kon
laat maak. Sy wil die klem lê op ‘voel’, jy weet: voel
jammer vir die swartes oor hulle omstandighede,
voel jammer oor ons beter verstandelike vermoëns,
voel jammer oor ons wit vel wat ons mooier maak as
die ander, voel jammer dat ons nie swaarkry omdat
ons nie wil leer nie.

En dan het sy die ongelooflike vermetelheid om dit
te vergelyk met ‘n voorstedelike Afrikaanse laerskool. Die ouers is goed aangetrek, ry in goeie motors, die kinders is netjies aangetrek, daar is ‘n oorvloed handboeke en ekstra programme wat ontwerp
is om die beste uit leerlinge te haal. Sy weet dat
daardie kinders ook eendag dokters, ingenieurs, onderwysers, ens. sal word.
Dan sê die blankes: “Maar ek het hard hiervoor
gewerk. Niemand gee vir ons ‘n Duitse motor op
‘n silwer skinkbord nie. En weet jy hoe hoog is die
skoolfooie in hierdie skool?”

Sy wil hê ons moet luister na die stories van minder
bevoorregting, onderdrukking en diskriminasie. En
dan vra sy: “Moet ons wag tot die jeug weer begin
skreeu voor ons gaan begin luister?” En ons vra die
vraag: “Gaan ons wragtie weer luister en wéér deur
hierdie ellende gaan?”

En haar antwoord: “Blanke bevoorregting beteken
dat daar iewers ‘n silwer skinkbord is en dat ons
blankes daarin mag deel.” Dan noem sy universiteite,

Jare gelede was liberaliste ‘n nuutjie en die mense
van swak oortuiging het vir hulle vernietigende
idees geval. Vandag is ons ‘n bietjie beter ingelig en
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liberaliste raak al hoe meer ongewild soos wat hulle
ideologie in die stof byt.
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vir enigeen te skreeu wat sy opinie lug of dit nou as
rassisme beskou kan word of nie. Die tweede taktiek
is om harder te skreeu as hy deur die geïrriteerde
slagoffer gekonfronteer word met feite en syfers
wat die liberalis se bewerings weerlê. Die oomblik
as dit gebeur, draai die liberalis neusoptrekkerig om
en verklaar in ‘n aanval van beheerde slegte humeur
dat hulle nie met ‘rassiste’ praat nie.

Hierdie liberale Afrikaners, soos Ella Kotze, is ‘n
simptoom van ‘n siekte wat deur ons volk getrek het.
Ene Frank skryf so oor hulle:
“Suid-Afrika, meer as enige ander plek op aarde, is
vervloek met die mees diverse en onbegryplike spesies van Liberaliste wat aan die mens bekend is.
As gevolg van ons bewoë verlede het ons tallose
selfaangestelde liberale guru’s wat alwetend is op
enige saak wat hulle as geskik beskou vir hierdie planeet se absorpsie.

“Hierdie kopdoek-Afrikaner brigade spog graag oor
hoeveel swart vriende hulle het en maak swart vroue
briesend met die neerbuigende groet van “haibo
sissi”. Daardeur probeer hulle hul eenheid met die
swart bevolking toon, asook die patologiese haat vir
enigiets wat vaagweg blank is, en maak hulleself die
voorwerp van bespotting van alle regdenkende SuidAfrikaners.

“Die Afrikaner (nee, Boervolk) was eens op ‘n tyd ‘n
kwasterige klomp setlaars uit ‘n verskeidenheid van
Europese herkoms wat enigiets kon doen waarop
hulle besluit en dit goed doen. Die infrastruktuur
van Suid-Afrika op die ewig Donker Kontinent is getuienis van hulle vasberadenheid.

“’n Mens kry die idee dat hulle ‘n spul bevoorregte
blanke Suid-Afrikaners was wat na matriek met ‘n
semelkruis-verskoning ‘dis teen my geloof’ weermagopleiding kon ontduik deur by een of ander
lank vergete tante in Londen te gaan bly. Hulle het
hulleself verander in selfveragtende, bewende wrakke wat dit nodig ag om van elke greintjie van hulle
Afrikaans, apartheid bevooregte erfenis ontslae te
raak om hulleself goed te maak in die oë van die
nuwe base op die dorp!”

“Na die Anglo-Boereoorlog het daar die eerste tekens verskyn van hierdie glanslose, ruggraatlose indiwidue wat geweier het om in ‘n verenigde front soos
die Wikinge van ouds, te veg vir oorlewing, maar het
verkies om hulle wapenbroers uit te verkoop aan die
Britte vir die spreekwoordelike silwerstukke. Hulle
het ontwikkel in hierdie kwasi-intellektuele spul Afrikaanssprekende liberaliste waarmee ons vandag
vervloek is.

Ongelukkig vir die res van die blanke bevolking van
gematigde oortuiging, besoedel die manewales
van hierdie hansworse die swart persepsie van alle
blankes en sien hulle as verraaiers wat onder geen
omstandighede vertrou kan word nie.

“Hulle is verslaaf aan die sosiale media en sluip
rond op die Internet op soek na hulle geliefkoosde
prooi, die Regse Rassis. As hulle afkom op ‘n gewone
klompie Suid-Afrikaners wat hulle kommer uitspreek oor die sinnelose moorde op blankes, meestal bejaarde boere, in die mees gruwelike vertoning
van marteling, dan bespring hulle die groep soos ‘n
klomp kranksinne uitsmyters.

Die liberaliste het gedink dat hulle die jongmense
almal aan die neus kan lei, maar daar is jongmense
wat vir ons hoop gee dat daar nog ‘n geslag is wat
goed genoeg voor ons God sal wees. ‘n Student (onbekend) van Stellenbosch skryf die volgende: “Wat
blanke oppermag betref ... ons het Blanke Oppermag, wat dit ook al mag wees, want vir 2 500 jaar
het ons blankes die beste verstand op die planeet

“Hulle geliefkoosde manier van aanval is om “rassis!”
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probeer om vrugreg in te klein korreltjies te versprei,
soos 3c vir die gebruik van ‘n draagbare radiospeler
of ‘n pistool, so ons sal waarskynlik ‘n bondelbenadering gebruik – soveel per jaar vir die gebruik van
die wiel, yskas of televisie.
Dit is nie dat ons blankes oppermagtig wil wees nie.
Dit is net dat ons dit nie kan verhelp nie. Dit is nie
ons fout dat ons Newton, Archimedes, Einstein en
al daardie mense geproduseer het nie. Hulle is net
geboorte effekte, dinge wat selfs in die beste families gebeur. ‘n Mens moet die hand speel wat vir jou
gedeel word.

Ons het Mars verken en die duisende tegnologieë
uitgevind om dit te kan doen. Ons het die simfonieorkes ontwikkel, die hoogste vorm van uitdrukking
in musiek. Ons het die vliegtuig uitgevind, die rekenaar, die Internet en tekkies. Om dit alles saam te
vat, ons het die moderne wêreld uitgevind. ‘n Mate
van voorreg, hoe jy dit ook al mag sien, gaan saam
met die grondgebied.

‘n Bietjie simpatie sal toepaslik wees.

As ‘n ras is ons bly vir julle, vir enigeen om die
voordele van ons beskawing te geniet, maar dit is
presies wat dit is – ons beskawing. Ek het baie gehoor dat swartes vergoeding eis vir slawerny en kolonialisme. Nou goed, ek stem saam. Dit is net regverdig.

SHEMITAH
Shemitah het verskillende betekenisse. Dit verwys
na die Sabbatjaar, maar kan ook vrystelling beteken,
en in antieke Israel is skuld gekanselleer en die grond
teruggegee aan die oorspronklike eienaars. Dit kan
egter ook beteken om te val, inmekaar te sak of te
skud. Die huidige shemitah het begin op 25 September 2014 en eindig op 13 September 2015.

Ek sal ‘n halfmiljoen rand betaal vir elke persoon
wat bewyse kan lewer dat hulle in slawerny verkeer
of verkeer het of beroof is deur my familie en hulle
dadelik vrylaat. Verder glo ek dat alle swartes geregtig is op ‘n soortgelyke bedrag vir elke jaar waarin
hulle slawe was.

In die verlede het elke sewende jaar die ergste skuddings in die aandelemark meegebring, maar dit het
ook ander rampe gebring. Al die groot ekonomiese
ineenstortings, die Groot Depressie ingesluit, is in
lyn met die Shemitah jare. Dit affekteer ons lewes,
die wêreld se ekonomie en geskiedenis en dit is presies tot op dag en datum.

Aan die anderkant, ek dink julle swartes skuld ons
vrugreg vir die gebruik van ons beskawing wat beskou kan word as ‘n soort sagteware. Daar behoort ‘n
lisensiefooi te wees. Per slot van rekening, elke keer
as jy ‘n rekenaar gebruik, of ‘n deurknop, gebruik
jy iets wat deur ons uitgevind is. Elke keer as jy ‘n
potlood skerpmaak of een gebruik, of lees of skryf,
skend jy ons kopiereg om dit so te stel. Ons het millennia spandeer om dinge voort te bring – geletterdheid, seep, die telraam – en dit is net regverdig dat
ons vergoeding ontvang.

Die agt grootste na-oorlogse ekonomiese ineenstortings is almal geheimsinnig verbind aan hierdie
Bybelse Sabbatsjaar-patroon. Eenhonderd persent
van die wêreld se ergste ekonomiese ineenstortings
sedert die Tweede Wêreldoorlog is almal in lyn met
dié Bybelse Sabbatsjaar, net na hom of in die maand

Die boekhou las sal buitengewoon groot wees as ons
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voorkop ontvang om te kan koop of verkoop. Daar
sal moontlik ‘n wêreldoorlog wees waaraan die Antichris ‘n einde sal maak en homself so as wêreldleier
aankondig.

In 1931 was daar ‘n solar eklips op 12 September
– die einde van ‘n Shemitah jaar. Agt dae later het
Engeland van die goudstandaard afgestap en die ineenstorting van die markte en bank ‘failures’ oor die
hele wêreld aan die gang gesit. Dit het ook die grootste maandlange aandelemark persentasie val in die
geskiedenis van Wall Street ingelui.

Hy sal opstande, peste en hongersnood die hoof
moet bied en dit waarskynlik regkry sodat hy algemeen deur die mense aanvaar sal word as ‘n soort
Messias.

In 1987 was daar weer ‘n solar eklips op 23 September, weereens die einde van ‘n shemitah jaar. Minder
as 30 dae later word “Swart Maandag” die grootste
persentasie val in Wall Street se geskiedenis.

Sal dit gebeur? Is hierdie die begin van die Jubeljaar?
Ons sal nie weet voordat dinge begin gebeur nie. Die
Jubeljaar strek dan van 13 September 2015 tot 15
September 2016 en is die jaar wat die vyftigtal van
die jubilee vol maak.

Die 49ste jaar in ‘n siklus van 7 x 7 siklusse word in
die Bybel die Jubeljaar genoem – die jaar van die
Blaas van die Basuin. Dit is iets soos ‘n super shemitah en dit neem hierdie sewende jare tot ‘n nuwe
vlak.

In Markus 13 staan daar: “Maar van daardie dag en
dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die
hemel of die Seun nie, maar net die Vader. Pas op,
waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd
daar is nie. Dit is soos ‘n man wat op reis is, wat sy
huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee
het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter
bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle
weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie:
in die aand of middernag of met die haangekraai of
vroeg in die môre nie; dat hy nie miskien skielik kom
en julle aan die slaap vind nie. En wat Ek vir julle sê,
sê Ek vir almal: Waak!”

In die tyd van die Bybel was die shemitah die jaar
waarop die land gerus het – net so ook in die jaar
van die jubilee-jaar of jubeljaar. In die shemitah-jaar
kom vrystelling, maar in die Jubeljaar neem hierdie
vrystelling ‘n nuwe betekenis aan. Dit was nie net eenvoudig om die grond terug te gee nie, maar slawe
en gevangenes is ook vrygelaat. Dit was dus die jaar
van vry word.
Niemand is seker watter jaar is die jubeljaar nie,
maar daar word bespiegel dat as dit nie hierdie jaar
is nie, dan die volgende shemitah – weereens op 13
September, maar dan in 2022.
As dit egter hierdie jaar is, sal die ekonomie wêreldwyd in duie stort. Daar sal massa paniek wees en as
gevolg daarvan sal krygswet afgekondig word. Daar
sal onluste wees, plundering, sterftes en algemene
chaos.
Die Antichris sal dan op die toneel verskyn, word
gesê, en mense sal die skyfie op hulle hand of
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ELEKTRISE BAKKIE MET SONKRAG
Algemeen ‘n ligte bakkie vir die alledaagse gebruik in
die bedryf en ry nie meer as sowat 100 per d
Dit ingestelde navorsing deur Sunpick Motors om te
kyk na die volle benutting van alternatiewe e plaas van
fossielbrandstowwe gegewe die klem op “vergroening” van die daaglikse bedrywighede
Na uitgebreide navorsing en veral die koste van eienaarskap oor die leeftyd van sodanige voertuie geglo
dat Sunpick Motors is nou in ‘n posisie is om ‘n voorstel te maak vir ‘n koste-effektiewe Bakk daaglikse gebruik, wat voldoen aan CO2 emissie toegewings vir die
meeste nywerhede, insluitende Konstruksie, Fabrieke, Mynbou, Steengroewe, Boerdery, ens.
Sunpick Motors het die gekose fabriek in China besoek en die nodige veranderinge aan die bestaa geïndustrialiseerde stelsel aangebring (bv linkerhand na regterhand stuur, ens.) en het ‘n uitsluitli verspreidingsreg
bekom vir Suidelike Afrika, insluitend SADC lande.
Die voertuig is beskikbaar as die Suntrack ½ ton en ¾ ton bakkie.

VOORDELE
As gevolg van die modulariteit van die produkte is dit
moontlik om verskillende konfigurasies te voorsien,
afhangende van die spesifieke vereistes. Die grootste
voordeel van die huidige opset is dat dit bestaan uit die
volgende energievoorsiening:
●● ’n Kragopwekker wat die batterye kan laai in die
veld, dit terwyl die bakkie in gebruik is.
●● Solar paneel wat die batterye kan laai gedurende
die dag.
●● Elektriese laaier sodat batterye enige tyd gelaai kan word.
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Die basiese opset negeer alle normale probleme met ‘n
battery-aangedrewe voertuig en impliseer drie verskillende bronne van energie om die batterye te laai.
Hierdie voertuig is gebaseer op bestaande leidende tegnologie in verskillende vorme en formaat in die mark.
Die elektriese motor werk direk op die ewenaar, dus die
meganiese komponente is beperk tot ‘n minimum .

ONDERHOUD
●● Die batterye benodig onderhoud in terme
van elektroliet vlakke, gewoonlik een keer per
maand, gebaseer op 100km af per dag.
●● Gereelde kontrole en olie vervanging van die
ewenaar .
●● Verseëlde borsellose motor vereis geen onderhoud.
●● Differensiaal en motor is verseël van stof.
●● Reguleerders en spoed beheer kan maklik
vervang word indien nodig (prop slegs in).
Fabrieks waarborg vir die voertuig is 2 jaar en 6 maande vir die batterye.

SPESIFIKASIES
BATTERYE
Diep-siklus loodsuur batterye. Battery water moet gereeld nagegaan word . Battery lewensduur 4 tot 5 jaar.
Beskikbare Motors 2500W motor - een spoed 4000W motor - twee spoed
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KONTAK
		
			

Adriaan Snyman 		

Sel: 028 551 2516

info@vaandel.co.za

Tel: 086 270 6347
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INTEKENARE OP DIE VAANDELDRAER:
BETAAL AAN:
Brandwag Verspreiders

INTEKENGELD:
RSA R150
Namibië R180
Per epos: R120 per jaar

ONS ADRES:
Posbus 316, LADISMITH, 6655
Tel: 028-5512516 Faks: 086 2706347

BANKBESONDERHEDE:
Vaandel Uitgewers
Standard Bank
Rek. Nr. 188 263 217
Tak Kode: 051001

Posbus 316, Ladismith, 6655
Bestellings: verkope@vaandel.co.za
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