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GELOFTEVOLK - ONTWAAK EN TREK LAER 
Verkorte weergawe 

Voorwoord 
Met hierdie werk word `n beskeie poging aangewend om die Boer bewus te maak van sy ware identiteit. 
Alle verklarings is gebaseer op die Woord van God, wat dien as basis vir my geloofsoortuiging. 
Die Boerevolk, wat afgemaak word as `n agterlike en eenvoudige volk, is tog `n groot struikelblok vir die 
Wêreldmagte wat `n wêreldregering tot stand wil bring. Daarom word hierdie volk se besonderse identiteit 
stelselmatig en georkestreerd afgebreek, met die doel om dit geheel en al te vernietig. Maar waarom is 
hierdie volkie, aan die suidpunt van Afrika, `n bedreiging vir die wêreld, en waarom hou die aanslag op 
haar nie op nie, selfs nadat sy haar onafhanklikheid en land verloor het? Daar moet `n rede hiervoor wees.  
Die spore van hierdie Boere-bloedlyn 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. Dit beteken dat die Boerevolk die direkte en fisiese nageslag van God se 
uitverkore volk is. 
Waarom glo die Boerevolk onvoorwaardelik dat God hom in aansyn geroep het? En waarom glo hy ook dat 
apartheid reg is, en daarom nie met volksvreemdes wil meng of hulle aanvaar as sy gelykes nie? Is hierdie 
meerderwaardige houding wat die volk openbaar, en sy behoefte om apart van ander volke te lewe, in sy 
gene, of is dit blote arrogansie? Het die Here regtig hierdie volk in aansyn geroep, of was die volksplanting 
`n toevalligheid? 
Beslis nie `n toevalligheid nie, want die profete van ouds het die volksplanting van `n edelstam, die Dogter 
van Sion (die jongste Israelvolk), in die land suid van die riviere van Kus beskryf. (Kus is die destydse 
Ethiopië, wat `n groot deel van Afrika beslaan het, vanaf die wes- tot aan die ooskus, en die riviere van 
Kus, volgens antieke Bybelkaarte, is die Kunene, Zambezi, Kavango en Kuando). Die Boerevolk is `n 
Geloftevolk wat onbewustelik die troon van Dawid sou bewaar. `n Volk wat aanslae van swart stamme, 
Efraim (Engeland) en Esau (die valse Jode), sou verduur. Die profete het selfs Efraim se geweld teenoor 
die Boer en sy erfdeel beskryf, hoe hulle die vrouens sou verdryf uit die huise wat hulle liefhet, hulle 
kinders die sieraad sou ontneem en uiteindelik dan `n heiden as koning oor hulle sou aanstel. 
Hierdie volkie, het die profete ook vertel, sou afvallig raak en aan `n geweldige strafgerig oorgegee word. 
Verder waarsku die Bybel, asook ons eie Boereprofeet, oor gebeure wat op ons wag, o.a. `n beplande 
nagaanval in hierdie tyd op die Blankes, wat sal oorspoel in `n volskaalse oorlog. (Die presiese teken om 
tot die aanval oor te gaan is reeds aan die massas bekend). 
Die rede vir hierdie volksplanting in `n land, met sy strategiese ligging, en die belangrike taak wat die 
Boerevolk in hierdie tyd sal verrig, asook sy uitkoms, is alles in die Bybel opgeteken. 
Alleenlik wanneer die Blanke Westerse volke sal besef dat hulle die huis van Israel (die twaalf stamme uit 
Jakob) verteenwoordig, sal hulle op hulle identiteit as uitverkorenes en op hulle erfreg as eersgeborenes 
kan aanspraak maak. Dit is die waarheid wat Israel sal vrymaak, maar intussen gaan sy ten gronde weens 
`n gebrek aan hierdie kennis.  
Die “Jode”, soos ons hulle ken, maak daarop aanspraak dat hulle God se uitverkore, geestelike volk is, 
terwyl hulle nie uit een van die twaalf stamme van Israel ontstaan het nie, maar uit ESAU (Jakob se 
tweelingbroer) en die Joodse geloof eeue voor Christus aangeneem het. Dit is hierdie valse Jode wat 
Christus verwerp het en deur die eeue heen Israel se ware identiteit van haarself verberg – om haar uit 
haar erflating en eersgeboortereg te probeer kul. 
Die Christendom baar die siening dat alle gelowiges net “Israel na die gees” is, wat van alle waarheid 
ontbloot is. Alle volke, nasies en tale aan wie die verlossing en beloftes behoort, verwys alleenlik na die 
menigte van nasies wat uit Jakob sou afstam – die genetiese Israelvolk. Die uitverkiesing en roeping van `n 
spesifieke volk is die boodskap van die hele Bybel, maar waarom ontken die kerke die bestaan van die 
volk Israel en waarom word die woord “Israel” nie in die kerke genoem nie, terwyl hulle daarop aanspraak 
maak dat die Bybel hulle bron van waarheid is? 
Liberalisme, wat alle volke en gelowe gelykstel, is die sleutel tot die “Jode” se Nuwe Wêreldorde (NWO) 
wat die Antichris gaan huisves. Satan kan alleenlik sy NWO instel indien die wêreldgemeenskap uit `n 
reënboognasie bestaan. Daarom word daar by volke, by wie nasionalisme sterk ontwikkel is, `n 
skuldgevoel gekweek oor hulle herkoms en identiteit. Liberale kerke is dus ook besig om, onder die 
dekmantel van godsdiens, die weg te baan vir die koms van die Antichris. Ook Christene in kerke wat 
emosionele godsdiens beoefen, wie se deure oop is vir volksvreemdes, word mislei deur allerhande 
tekens, terwyl die Heilige Gees beslis nie met Satan sal saamwerk om `n Wêreldorde daar te stel wat teen 
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die Christendom gerig is nie. Christus waarsku ons teen valse profete wat in Sy Naam wonderwerke en 
genesings sal doen om die uitverkorenes (Blanke volke) te mislei, (om te glo dat Christus vir almal gesterf 
het en dat alle volke gelyk is voor God – die sleutel wat Satan nodig het). In hierdie werk sal bewys word 
dat die hele Woord, Boodskap en Verlossing slegs tot die Blanke Westerse volke behoort. (Heeltemal 
teenstrydig met die wêreldprediking, media en kerke wat elke dag die teendeel aan ons opdis). 
Die geskiedenis herhaal homself en vandag staan die Boerevolk weer met sy rug teen die muur, is onder 
sensuur en sonder sy kerk, net soos destyds by Bloedrivier. Hierdie keer is die hele wêreld egter teen hom 
en staan sy vyand ook langs en agter hom. Dit is `n donker, moedelose tyd waarin daar geen uitkoms blyk 
te wees nie. Maar die Here belowe dat Hy in hierdie tyd nie `n einde aan Sy volk sal maak nie en dat Hy 
hulle land sal genees – `n land wat Hy uitgehou het en waarin Sy volk sal skuil terwyl verwoesting in die 
noordelike halfrond sal heers.  
Dit is my begeerte dat die Boer, met die lees van hierdie boek, die skuldgevoelens oor sy herkoms sal 
afskud, omdat dit `n Godgegewe Uitverkorenheid is en dat sy volkstrots in ere herstel sal word. In die lig 
van die vernietigende aanslag op die Boerevolk, en met die besef dat God Sy hand sal uitsteek na hierdie 
geringe en ellendige volk wat by Hom sal skuiling soek, sal die opregtes na Hom terugkeer en begin laer 
trek vir die stryd wat voor die deur is. God was nooit aan die kant van die meerderheid nie, en `n 
Gideonsbende is al wat Hy nodig het om Sy werk te doen. 
`n Edelstam het God hier aan die suidpunt van Afrika in aansyn geroep, `n heilige (apart gestelde) volk met 
Trekkersbloed in sy are, en wanneer die Boer se laaste Vryheidstryd sal begin, sal die wêreld weet dat 
hierdie Geloftevolk opgestaan het. 
 
“JaHWeH”word deur taalkundiges aanvaar as die Eienaam van ons Hemelse Vader en so ook “JAHSHUA” 
in die plek van “Jesus”, soos dit in die oorspronklike Skrifte gestaan het. Hierdie Name is eers in die 
sestiende en sewentiende eeue vervang met Here, God en Jesus, wat nie die korrekte betekenis weergee 
nie. Om verwarring te voorkom, is daar besluit om die Name, soos Hulle tans bekend staan, te gebruik. 
Weet egter dat daar slegs na die God van Abraham, Isak en Jakob en ons Verlosser, Sy Seun, verwys 
word. 
 
Aanhalings word slegs uit die Afrikaanse Ou Vertaling van 1933, en die 1953 hersiene uitgawe geneem. 
Die leser moet ook kennis neem dat die skrywer aan geen politieke party of kerkverband behoort nie. Geen 
instansie word in hierdie werk verteenwoordig nie. 
Versprei hierdie boodskap aan mede volksgenote – die tyd raak min. 
 
MET WAARDERING OPGEDRA AAN: 

My kinders. Bly getrou aan julle God, Volk en Vaderland 
Al ons vryheidsvegters in die gevangenes wat die kommunistiese oorname probeer stuit het 
Ons helde wat reeds die hoogste prys betaal het en al die slagoffers van plaasaanvalle 
Die SA Boerperd wie se voorgeslagte ons voorvaders met dapperheid, getrouheid en trots 
deur die Tweede Vryheidsoorlog gedra het 
Bok nan Blerk wat met “De la Rey” die vuur in ons Boerejeug se harte laat brand 
 
O, Boerevolk van Suid-Afrika 
Ken jy nog jou pad 
As iemand jou vandag moet vra 
Waar’s jou land en waar’s jou stad 
Jou spore oor die vasteland 
Kom ver – is diep getrap 
`n Struikelgang oor bos en rant 
Uit harde hout is jy gekap 
O, Boerevolk van Suid-Afrika 
Jou erfenis is mooi 
As iemand jou vandag moet vra 
Waar’s jou eenheid – jy’s verstrooi 
Het jy nie dalk jou God vergeet 
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Geloftevolk van Afrika 
Jou strewes, arbeid, bloed en sweet 
Die Christen naam wat jy moet dra 
Ken jy nog die sweep se klap 
Die ossewa se kreun 
Ken jy nog die veld se roep 
As donker wolke om jou dreun 
 - Flip Snyman 
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HOOFSTUK 1 
WAAR IS DIE 12 STAMME VAN ISRAEL?  
Deur die Ou en Nuwe Testament praat God met Sy volk, die huis van Israel, `n volk wat die Woord belowe 
in die eindtyd nog fisies sal bestaan. Volgens die Skrif en op grond van die beloftes aan Abraham, Isak en 
Jakob, bestaan Israel nog steeds fisies. Op die vooraand van die Wederkoms beleef Israel nou die 
openbaring van hulle ware identiteit, want die woorde wat Daniël geheim moes hou, en die boek wat hy 
moes verseël tot aan die tyd van die einde toe (sodat dit eers in die eindtyd sou verstaan word), word nou 
deursoek en die kennis vermeerder, soos God belowe het (Dan.12:4). 
Ons lees ook:  

“Hulle sal weet dat Ek hulle God is, en dat hulle die HUIS VAN ISRAEL, My volk is Eseg.34:30. En wie 
is soos U volk, soos ISRAEL, `n ENIGE NASIE op aarde wat God vir Hom as VOLK gaan verlos het…en 
U het U VOLK ISRAEL bevestig as `n VOLK VIR U TOT IN EWIGHEID…Laat U woord (profesie) wat 
U oor U kneg (profeet) en oor sy huis gespreek het in vervulling gaan TOT IN EWIGHEID…U is God en 
U woord is WAARHEID 2 Sam.7:23-28.” 

Omdat Israel hulle tot afgodery gewend het, is hulle weggevoer en verstrooi. Die tien stamme van Israel en 
`n deel van die twee stamme van Juda, (Benjamin het deel van die stam van Juda geword volgens Jer.6:3) 
het met die wegvoering in wes- en noordwes Europa beland. Die verskillende stamme se wapenskilde het 
hulle vergesel tot by hulle eindbestemmings. Daarvandaan het `n deel na Noord-Amerika, Brittanje, 
Australië, Nieu-Seeland en Suid-Afrika geïmmigreer. DIT BETEKEN DAT DIE BLANKE WESTERSE 
VOLKE DIE HUIS VAN ISRAEL VERTEENWOORDIG.  
 
Die Assiriërs en Babiloniërs wat die twaalf stamme 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. 
 

Ons aartsvaders was Abraham, Isak en Jakob. Jakob het twaalf seuns gehad wie se nageslag die huis van 
Israel, die uitverkore volk, verteenwoordig. Jakob se vierde seun, Juda, is die vernaamste van die twaalf 
stamme en verteenwoordig die WARE JODE van die Bybel. Dawid en Christus is uit die stam van Juda 
gebore. Toe Jakob se naam (en dié van sy nageslagte), verander het na ISRAEL, (Gen.35:10), het God 
gesê:  

Wees vrugbaar en vermeerder, `n Nasie, ja `n MENIGTE VAN NASIES, sal van jou afstam en konings 
sal uit jou lende voorkom Gen.35:11.  
 

Wanneer die Woord verwys na alle volke, nasies en tale aan wie die verlossing en beloftes behoort, dan 
verwys dit alleenlik na hierdie menigte van nasies wat uit Jakob sou afstam. Die woord “nasie” is in Grieks 
uit die word “ethnos” vertaal, wat etnies beteken, d.w.s. `n genetiese bloedlyn. 

Luister na My, o huis van JAKOB en die hele oorblyfsel van die HUIS VAN ISRAEL, julle wat deur My 
gedra is van die MOEDERSKOOT af, opgeneem is van die GEBOORTE af, en tot die ouderdom toe is 
Ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek JULLE dra, Ek het dit gedoen, en Ek sal JULLE opneem, en 
Ek sal dra en red Jes.46:3. 

HOOFSTUK 2 
DIE SOGENAAMDE “JODE” 
Die “Jode” soos ons hulle ken (haakneus, geldmag en kommunis), verteenwoordig NIE die ware 
Jode/Judeërs van die Bybel nie. Jakob se tweelingbroer, ESAU, het sy eersgeboortereg aan Jakob 
afgestaan, en met `n Hetiet, getrou. Die Hetiete het baie groot en prominente neuse gehad. Esau se seun 
was EDOM wie se afstammeling die Edomiete verteenwoordig. Hierdie Edomiete HET DIE JOODSE 
GELOOF EEUE VOOR CHRISTUS AANGENEEM. 
In die tyd van Christus was die huis van Israel REEDS WEGGEVOER. Die twee stamme van Juda (Juda 
en Benjamin), is deur die Babiloniërs 604 VC weggevoer, en die ander tien stamme 721 VC. Toe Christus 
geleef het, was daar slegs `n baie klein oorblyfsel Judeërs in die land van Israel wat teruggekom het om 
die tempel te bou. CHRISTUS IS NIE DEUR DIE JODE/JUDEëRS VERWERP EN GEKRUISIG NIE, 
MAAR DEUR DIE EDOMIETE WAT DIE JOODSE GELOOF BEOEFEN HET. Deur die eeue heen maak 
hierdie Edomiete daarop aanspraak dat hulle God se heilige en uitverkore volk is, maar hulle was dit nooit 
en sal tot in ewigheid dit nie wees nie. 
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Reeds in die moederskoot was daar wrywing tussen Jakob en Esau (Gen.25:22-23). God sê hier dat twee 
nasies uit Rebekka se liggaam gebore sou word en dat die oudste (Esau) die jongste (Jakob) sal dien. (`n 
Profesie wat in die eindtyd in vervulling sal gaan). God sê verder:  

“Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here? Tog het Ek Jakob liefgehad, maar Esau het EK 
GEHAAT…die volk waarop die Here vertoornd is TOT IN EWIGHEID! Mal.1:2-4.” 

Abraham, Isak en Jakob was nie Jode nie omrede die Jode eers by Jakob se seun, Juda, ontstaan het. 
DAAROM KAN ESAU SE NAGESLAG NIE AANSPRAAK MAAK OP DIE NAAM JOOD NIE! Maar die 
Edomiete het op hierdie naam aanspraak gemaak om die Judeërs en die ander Israelstamme uit hulle 
ERFLATING en GEBOORTEREG te probeer kul. Die Blanke Westerse volke kan slegs op hulle erflating 
en eersgeboortereg aanspraak maak MITS hulle weet wie hulle werklik is, en daarom word hierdie 
waarheid van die Blanke volke verberg. 
Maar God is Satan altyd een voor, en profesieë moet op hulle regte tyd in vervulling gaan. Al het die 
Blanke volke hulle verbintenis met die naam Israel verloor, het God gesorg dat die Israelstamme intussen 
met `n unieke naam genoem sou word, sodat hulle later sal weet dat hulle die uitverkorenes is.  

“En jy sal met `n nuwe naam genoem word wat die mond van die Here sal noem Jes.62:1-2.”  
Die SAKSERS (Saxons), wat “seuns van Isak” beteken (Isaac`s sons), het in 721 VC hulle verskyning in 
die geskiedenis gemaak – DIE JAAR TOE HULLE DEUR DIE ASSIRIëRS WEGGEVOER IS. God sê ook 
in Jes.45:4: 

“Ter wille van JAKOB my kneg, en Israel, My UITVERKORENE, het Ek jou by jou naam geroep; Ek het 
jou `n erenaam gegee, hoewel jy My nie geken het nie. 

(God het die huis van Israel laat wegvoer omrede hulle hul rug op Hom gedraai het). 
Die Saksers huis van Israel bestaan uitsluitlik uit Blanke rasse. In Jesaja 18 lees ons van die nasie met die 
blink vel wat anderkant die riviere van Kus woon. Die oorspronklike vertaling van “blink vel” is “mawrat” wat 
ook beteken om hardkoppig en onafhanklik te wees. Eva was so blink en wit soos `n pêrel. Adam beteken 
ook lig van vel, rooierig en in staat om te bloos. Dogters van Jerusalem en Sion (Benjamin en Juda) word 
in die Hooglied van Salomo as volg beskryf:  

“Ek is bruin gebrand…OMDAT DIE SON MY GEBRAND HET (tall and bronzed because the sun has 
looked upon me…FAIREST among women)…lieflik is u wange…u oë is soos druiwe (groen, blou of 
donker)…u hare is soos `n kudde bokke (swart, bruin, rooi of wit)…u lippe is soos skarlaken (rooi) 
band…u borste is soos twee lammers (wit)…haarlokke…my beminde is skitterend WIT EN ROOI…sy 
hoof is GOUD…sy haarlokke is golwend swart soos `n raaf…sy lippe is LELIES…sy liggaam `n 
kunswerk van IVOOR…u hals is soos `n IVOORTORING…u neus soos `n toring (skerp)…” 

DIT IS DUIDELIK `n BLANKE RAS WAT HIER BESKRYF WORD.  
Jesaja sê in 54:4 dat Sion nie sal nodig hê om te bloos nie. Dit is ook net `n Blanke wat kan bloos. 

“Toe het die Here met Moses gespreek en gesê: Heilig (stel apart) vir My al die eersgeborenes. Alles wat 
die moederskoot open onder die KINDERS VAN ISRAEL, van mense en van diere, DIT IS MYNE …al die 
eersgeborenes van My seuns koop Ek los Ex.13:1,2 en 3.” 

Vanuit Genesis 2:15 verstaan ons dat `n geslag mense sou voortspruit wat Satan sou aanhang en `n 
ander wat God sou aanhang en dat die twee mekaar sou bestry. Hierdie tweestryd neem `n aanvang met 
die stryd tussen Kain en Abel en later sien ons dit weer met die stryd tussen Jakob (die vader van die 
twaalf stamme van Israel), en Esau (wie onder die heiden- en donker nasies vermeng geraak het). Die 
geveg oor die eersgeboortereg is voortgesit deur Juda se tweelingseuns, Peres en Serag, want deur Peres 
is die uitverkore geslag voortgesit. Die slangsaad van Esau probeer deur die eeue heen om vir Jakob te 
bedrieg en sy bloedlyn te besoedel in `n poging om die eersgeboortereg terug te steel. 
Alhoewel Esau eerste gebore is, het Jakob se hand eerste sy verskyning gemaak tydens hulle geboorte. `n 
Rooi lint is om sy gewrig vasgemaak (om die eersgeborene aan te wys), waarna hy dit teruggetrek het. 
Jakob en sy moeder Rebekka het ook nie nodig gehad om Isak te bedrieg om die seën van die 
eersgeborene te ontvang nie, want in God se oë was Jakob in elk geval die eersgeborene. Want, Hy is lief 
vir Jakob en haat Esau, sê dat Esau Jakob sal dien en dat Hy vertoornd is op Esau tot in ewigheid.  
Wat sê die Woord van hierdie valse Jode? Christus was bewus van hulle identiteit en verskuilde agenda. 
Christus was self `n Jood (Judeër) en sou nie aan die WARE Jode kon sê:  

JULLE HET DIE DUIWEL AS VADER Joh.8:44 en: MAAR JULLE GLO NIE, WANT JULLE IS NIE 
VAN MY SKAPE NIE Joh.10:26.  

Skape verwys altyd net na die huis van Israel (En ons, U volk en die skape van U weide...Ps.79:13). 
Johannes sê in Openbaring 3:9: Kyk, Ek gee jou uit die SINAGOGE VAN SATAN, VAN DIE WAT Sê 
DAT HULLE JODE IS, EN DIT NIE IS NIE, maar LIEG. Ek sal maak dat hulle voor JOU (huis van 
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Israel) neerbuig en ERKEN dat Ek jou lief gehad het.  
En in Op.2:9:  

“Ek ken jou werke en verdrukking en armoede – maar jy is RYK – en die lastering van DIE WAT Sê DAT 
HULLE JODE IS, EN DIT NIE IS NIE, maar `n SINAGOGE VAN SATAN.” 

Volgens die Bybel is diegene wat in die openbaar bekend staan as Jode – nie die ware Juda nie.  
“WANT NIE HY IS `n JOOD WAT DIT IN DIE OPENBAAR IS NIE Rom.2:28.”  

Die volgende vers lees:  
“Maar hy is `n Jood WAT DIT IN DIE VERBORGENE IS”.  

Dit beteken dat die ware Juda nie aan die wêreld bekend is nie. Christus het hierdie mense nooit probeer 
bekeer nie. Toe Hy deur die dissipels (almal Israeliete), gevra is waarom Hy van gelykenisse gebruik 
maak, het Hy geantwoord:  

“Aan JULLE is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te KEN, maar vir HULLE 
WAT BUITE IS (buite die huis van Israel), kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk EN NIE SIEN 
NIE, hoor en NIE VERSTAAN NIE, sodat hulle NIE miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie 
Mark.4:11-12.” 

Hierdie “Jode” maak ook daarop aanspraak dat die staat van Israel die Heilige land is waarna hulle almal in 
die eindtyd sal terugkeer. Hulle sê: Ons sal terugkeer na die heilige land, en die verlate plekke herbou. EN 
GOD Sê:  

“Laat hulle bou, Ek breek dit tog af Mal.1:4. WANT: 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.”  

Die twaalf stamme van Israel, en nie die Edomiete nie, sal versamel word en in `n land bymekaar gebring 
word. `n Land wat God uithou en waarin Sy volk sal skuil terwyl die verwoesting van Armageddon en die 
Derde Wêreld Oorlog (DWO) aan die gang is. Hierdie land sal beslis nie in die Midde-Ooste wees nie, want 
ons het reeds gesien dat daar niks van die land Israel oor sal wees nie.  
In die eindtyd sal die Here Sy volk, hierdie MENIGTE VAN NASIES wat uit Jakob afstam, wat oor die aarde 
en tussen die heidennasies verstrooi is, versamel en een volk maak. Ons lees in Deut.4:27:  

“En die Here sal julle onder die volke (heidene) verstrooi en `n klein klompie van julle (die 
oorblyfsels/opregtes) sal ONDER DIE NASIES OORBLY waarheen die Here julle sal drywe…en al 
hierdie dinge AAN DIE EINDE VAN DIE DAE oor julle kom, sal jy na die Here jou God terugkeer. Hy 
sal die VERBOND van jou vaders wat Hy hulle besweer het, NIE VERGEET NIE” 

en in Mig.2:12:  
“Gewis sal Ek vergader die oorblyfsels van ISRAEL, almal bymekaar bring soos skape in `n kraal, soos 
`n kudde in sy weiveld, en dit SAL DREUN VAN MENSE.  

En:  
En Ek sal hulle UITLEI UIT DIE VOLKE en versamel UIT DIE LANDE en hulle bring IN HULLE LAND 
Eseg.34:13.  

Hierdie profesieë verwys na die eindtyd en het betrekking op die huis van Israel, en nie Esau en sy 
nageslag nie, en ook word daar nie verwys na die LAND (staat) van Israel nie. 
Daar is denominasies wat verkondig dat die 144 000 verseëldes die oorblyfsel sal uitmaak en dat slegs 
hulle gered sal word. Dit staan tog duidelik in Op.7:3-4 dat hulle DIENSKNEGTE sal wees uit die 12 
stamme wat in die eindtyd die OORBLYFSELS van God se volk sal VERSAMEL om weer een volk te 
word. 
Jan van der Westhuizen, skrywer van “Die Boerevolk Se Oorsprong Deur Bedrog Verberg”, haal aan 
uit “Your Inheritance – The Best Kept Secret In The World”:  

“The ‘Jews’ of today have no purity of race, because they are not a ‘race’. Although they are a distinct 
ethnic people, they are not a race, for they are a cross-breading of several races, predominantly 
Canaanite, with a good portion of oriented blood, some African blood, and more recently they have 
intermarried with the Germanic peoples in the attempt to camouflage themselves – even changing their 
names and having nose-jobs and other cosmetic surgery to hide the mark placed on Cain…”. 

Maar Europeërs kom nou tot die besef dat die Christene onder hulle nie alleen `n geestelike Israel is nie, 
maar ook `n fisiese Israel verteenwoordig. En met hierdie besef vind hulle dit nou moeilik om die “Jood”, 
(soos hulle hom ken), aan hierdie fisiese en geestelike Israel te kan koppel. Die verhouding tussen die 
“Joodse” gemeenskap wêreldwyd en die res van die mensdom, bewys dat `n internasionale veldtog gevoer 
word. Die fisiese- en karaktereienskappe van die wat hierdie veldtog voer, kan nie met `n uitverkore volk 
vereenselwig word nie en daarom begin die Europeër in opstand kom teen die propaganda wat elke dag 



 9

aan hom opgedis word. Dit het ten doel om `n skuldgevoel by hom te laat ontstaan, en om sy identiteit te 
verberg. 
Sien GESLAGSREGISTER agteraan dokument as AANHANGSEL A 
 

HOOFSTUK 3 
DIE VERLOSSING IS ALLEENLIK VIR DIE HUIS VAN ISRAEL 
Die wêreld sê ons mag nie diskrimineer nie, ons is almal gelyk, ons naaste is die volksvreemde, en die 
Here het nou verander in `n reënbooggod wat Esau se nageslag ook liefhet. Ons word geleer dat dit 
“onchristelik” is om ons apart te stel van ander volke. 
Die kerke, media en politiek is wêreldwyd goed ingespan om `n skuldgevoel by Blanke volke te kweek oor 
hulle herkoms en identiteit. Maar waarom? Want LIBERALISME, wat alle volke en gelowe gelykstel, IS DIE 
SLEUTEL TOT DIE ‘JODE’ SE NUWE WêRELDORDE (NWO) wat die Antichris gaan huisves. Satan wil `n 
wêreldregering in plek kry wat oor alle volke en lande sal regeer. Die NWO kan slegs geïmplementeer 
word, mits die wêreldgemeenskap uit `n reënboognasie of identiteitlose volke bestaan. Alle volke moet 
gelyk wees en geen volk moet probeer opstaan om te veg vir sy onafhanklikheid nie. Volke wat `n 
bedreiging inhou vir die beplande NWO word geteiken deur `n skuldkompleks by hulle te kweek. `n Volk 
wat aan `n skuldgevoel ly oor sy herkoms en identiteit, verloor sy volkstrots. In die afwesigheid hiervan 
word die volkseie nie lewend gehou of aan die nageslag oorgedra nie. Die resultaat is `n identiteitlose volk 
wat gemanipuleer kan word. (Die lande wat aan die Europese Unie behoort, vorm reeds deel van hierdie 
beplande NWO). 
Al probeer die wêreld hoe hard om `n reënboognasie daar te stel, sal hulle nooit daarin slaag nie. Of het `n 
god probeer om vir hom `n NASIE UIT `n ANDER NASIE te gaan neem? Deut.4:34. Net soos `n rooibok 
nie `n springbok kan word nie (al wil hy) en ook nie tussen `n trop springbokke buite sy habitat sal kan 
oorleef nie, net so kan `n god ook nie daarin slaag om `n nasie uit `n ander nasie te wek nie. 
Die kerke verkondig gelykheid tussen rasse en dat die verlossing almal toekom. Hierdie God van liefde, sê 
hulle, sal nie sekere volke uitsonder en ander verwerp nie. Maar hierdie leer is heeltemal teenstrydig met 
die Woord van God.  

“Jakob het Ek liefgehad, MAAR ESAU HET EK GEHAAT. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by 
God? 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 God 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 GOD ANTWOORD? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: 
Waarom het U my so gemaak nie Rom.9:13-16.”  

Alhoewel Romeine lank na die kruisiging geskryf is, verkondig die kerke verder dat “alles het verander met 
die koms van Christus”, (en dan besluit hulle ook sommer self wat alles kwansuis verander het). Kom ons 
kyk wat Christus self gesê het aan wie die verlossing toekom: 

“Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle BEVEL gegee en gesê: MOENIE gaan op pad na die 
HEIDENE nie, en moenie ingaan in `n stad van die Samaritane nie, MAAR GAAN LIEWER NA DIE 
VERLORE SKAPE VAN ISRAEL Matt.10:5-6.”  

Ook staan daar:  
“En sy sal `n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy (Christus) wat SY VOLK van hulle 
sondes sal verlos Mat.1:21. Hy (Christus) sal koning wees oor die huis van Jakob (sy genetiese bloedlyn) 
TOT IN EWIGHEID Luk.1:33.” 

Christus het verder gesê:  
“Jy moet jou naaste liefhê…aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete Matt.22:37-40.  

Wie is jou NAASTE? Daar bestaan geen twyfel dat jou naaste jou broer en volksgenoot is, d.w.s. daar 
bestaan `n genetiese verwantskap.  

“…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. Jy mag jou BROER in jou hart nie haat nie. Jy 
moet jou NAASTE lief hê soos jouself Gal.5:13-14.” 

Wat van die barmhartige Samaritaan? Jesus het gevra wie van hierdie drie sy naaste was, en die 
wetsgeleerde het geantwoord dat die Samaritaan sy naaste was, waarop Jesus geantwoord het: GAAN EN 
DOEN JY NET SO. Jesus het nie gesê hy IS sy naaste nie, maar gaan en doen jy net so. Indien almal ons 
naaste is, sou Jesus gesê het dat die priester, Leviet en Samaritaan almal sy naaste was. Dit was dan 
Jesus wat Sy dissipels bevel gegee het om nie na die heidene of Samaritane te gaan nie.  
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In Joh.17 met die opskrif “Die gebed van Jesus vir sy dissipels” sê Jesus:  
“Ek bid vir hulle (dissipels), Ek bid nie vir die wêreld nie…Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar 
ook vir die wat DEUR HULLE WOORD in My sal glo.” 

Wie is “hulle” wat deur die woord van die dissipels sal glo? Israeliete, want Jesus het sy dissipels bevel 
gegee om nie na die heidene toe te gaan nie, maar na DIE VERLORE SKAPE VAN ISRAEL (Matt:10:5-6). 
Jesus het ook gesê:  

“Ek is net gestuur na DIE VERLORE SKAPE VAN ISRAEL Matt.15:24.” 
Dit is gevaarlik om enkele verse uit die Woord te lig, want enige betekenis kan daaraan gekoppel word. Dit 
moet in konteks met die hele hoofstuk gesien word. Verder is dit soms belangrik om oorspronklike 
vertalings na te slaan om die korrekte betekenis van sekers woorde te bepaal. Die Griekse woord HEILIG 
beteken om APART te wees.  

“Want jy is `n volk HEILIG (apart gestel) aan die Here jou God, jou het die Here UITVERKIES om uit 
AL die volke wat op die aarde is, sy EIENDOMSVOLK te wees Deut.7:6. Ek is die Here julle God wat 
julle van die volke AFGESONDER het…Ek het julle AFGESONDER om Myne te wees Lev.20:24-26. 
Toe Israel uit Egipte getrek het…het Juda Sy HEILIGDOM geword…Ps.114:1-2.” 

God het `n land aan Abraham en sy nasate belowe, maar nêrens in die Skrif word vermeld dat hulle 
vestiging in Israel, na hulle Egiptiese ballingskap, permanent sou wees nie. God het reeds vir Jakob gesê 
hy sal uitbrei na die ooste, noorde, weste en suide en dat die geslagte van die aarde geseënd sal wees 
(Gen.28:14).  
Die Woord sê herhaaldelik in die Ou- en Nuwe Testament, dat God geslagsvermening haat, die sluiting 
van verdrae en ooreenkomste met vreemde volke en enige vorm van samewerking tussen Sy volk en die 
ander nasies. Waarom dan word die woord “Israel” nie in die kerke genoem, of preke daaroor gelewer, 
terwyl hulle daarop aanspraak maak dat die Bybel hulle bron van waarheid is nie? Omrede dit nie inskakel 
by die wêreldprediking nie, aanstoot gee aan volksvreemdes en beskou word as uiters rassisties. As 
dominees en pastore nie bereid is om die Woord in sy geheel te aanvaar en verkondig nie, in wie se diens 
is hulle dan werklik?  Watter Christenkerke sal die volgende opdragte vanuit die Woord aan hulle 
gemeentes oordra? 
OOR ISRAEL:  

“Ek is die Here julle God wat julle van die volke AFGESONDER het…Ek het julle AFGESONDER om 
Myne te wees Lev.20:24-26. Kyk, `n volk wat afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie 
Num.23:9. Julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie…1 Kon.11:2.”  

Die nasies waarna die Here hier verwys in vers een, is donker nasies en Edomiete. God het Salomo 
gestraf omdat hy hom vermeng het met hierdie nasies. Dit is ook die nie-Israeliete wat nie in die 
vergadering van die Here mag kom nie (2 Kor.6:14 en Klaag.1:10), wie ons nie oor ons mag aanstel nie 
(Deut.17:14,15), op wie die Here vertoornd is tot in ewigheid (Mal.1:4), oor wie Hy nie van ouds af geheers 
het en oor wie Sy Naam nie uitgeroep is nie (Jes.63:19). Dit is van hierdie volke wat Dawid gesê het:  

“Hulle wat arglistig teen U spreek…U teenstanders! Here, sou ek die nie haat, WAT U HAAT, en `n 
afsku hê van die wat teen U opstaan nie? EK HAAT HULLE MET `n VOLKOME HAAT, vyande is hulle 
vir my Ps.139:22. 

Alle volke, nasies en tale verwys na die MENIGTE VAN NASIES wat uit Jakob sou afstam. `n Verdere 
bewys dat God hier na Sy volk verwys is in Sag.8:23:  

“In die dae sal TIEN man uit AL DIE TALE VAN DIE NASIES die slip van `n JOODSE man gryp en dit 
vashou.” 

Die tien mans verteenwoordig die tien stamme van Israel, en die Joodse man die twee stamme van Juda, 
in totaal twaalf stamme – DIE HUIS VAN ISRAEL. 
Voor ons die sendingsreise van naderby kan bekyk, moet ons eers vasstel wie die “Jode en heidene” is, (in 
Engels “Jews and Gentiles”). Die Jode bestaan uit Juda en Benjamin en die heidene (Gentiles) die ander 
tien stamme. Of behoort God net aan die Jode (Juda en Benjamin), en nie ook aan die heidene nie 
(Gentiles/die ander tien stamme) Rom.3:29. DIE HEIDENE AAN WIE DIE WOORD VERKONDIG IS, WAS 
ONGELOWIGE ISRAELIETE. God het dan juis die huis van Israel verstrooi omrede hulle hul tot afgodery 
gewend het. 
Die woord “heiden” (heathen) word deur die Strongs Konkordansie verklaar as vreemde nasies (“other 
nations as distinguished from the Hebrews”), “…but it generally means idolators”. Omdat Israel hulle tot 
afgodery gewend het, is daar gevalle waar die huis van Israel vertaal word met heiden, bv. Rom.9:24 en 
3:29. Wanneer Paulus van “ons” praat, wat God roep ook uit die heidene (afgodedienaars), verwys hy na 
Israel, want Paulus was self `n Israeliet en praat namens sy volk. In 9:4 sê Paulus, behoort die sakramente 
slegs tot Israel en in vers 27 dat slegs die oorblyfsels van Israel gered sal word. Hy sê ook in vers een in 
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die volgende hoofstuk: 
“Die gebed wat ek tot God vir ISRAEL doen, is tot HULLE redding.”  

(Ook interessant is die Hebreeuse woord “Ger” [Germaan], wat beteken RASEGTE ONGELOWIGE).  
Handelinge, wat die sendingsreise van die apostels beskryf, verwys dikwels na die “heidene” tot wie die 
bekering en Heilige Gees ook behoort. Hierdie “heidene” was ongelowige Israeliete wat dan verstrooi was 
deur die verdrukking…tot by Fenicië, Ciprus en Antiochië…11:19. In die volgende vers word hierdie mense 
Cipriese en Cirenese genoem en word daar ook na Grieksprekende Jode verwys. HULLE HET DUS 
BURGERS VAN DIE ONDERSKEIE LANDE GEWORD. 
Hand.15:14-20 verduidelik wie hierdie heidene was:  

“God het uitgesien om `n volk uit die heidene vir Sy Naam aan te neem…Ek sal terugkom en die vervalle 
hut van Dawid (huis van Juda) weer oprig…sodat die OORBLYFSEL die Here kan soek, en al die nasies 
OOR WIE MY NAAM UITGEROEP IS (Engelse vertaling: “Gentiles” / die nie-Jode d.w.s. die ander tien 
stamme)…die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie (that we should not make 
it difficult for the Gentiles who are turning to God – die tien stamme). Maar dat hulle moet onthou van 
die dinge wat deur die AFGODE besoedel is… 

Omdat hierdie Israeliete die identiteit/burgerskap van die lande aangeneem het waarheen hulle verstrooi is 
(11:19-20), kan ons aanvaar dat die Samaritane, Ethiopiërs ens. aan wie die apostels die Woord verkondig 
het, heidense Israeliete was. Christus het dan Sy dissipels bevel gegee om nie na die heidene of 
Samaritane te gaan nie, maar na DIE VERLORE SKAPE VAN ISRAEL. Paulus spreek God se genade en 
vrede uit oor die vreemdelinge van die VERSTROOIING in Pontus, Galasië en Asië…UITVERKORE 
volgens die voorkennis van God. Paulus vra in Rom.3:29:  

“Of behoort God net aan die Jode (Juda en Benjamin) en nie ook aan die heidene nie (Gentiles/die 
ander tien stamme)?”  

Wat sê Handelinge verder hieroor?  
“En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. LUISTER ISRAELIETE…(2:21) Laat 
dan die HELE HUIS VAN ISRAEL sekerlik weet…(v36) Sê Petrus vir die VOLK! ISRAELIETE…(3:12) 
die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van ons vaders…(v13) God het vir Abraham gesê: En in 
jou SAAD sal die geslagte van die aarde geseën word… (v25) deur die hande van die apostels het daar 
baie tekens en wonders onder die VOLK plaasgevind…(5:12) om aan ISRAEL bekering en vergifnis van 
sondes te skenk…(v31) maar dat in ELKE NASIE (12 stamme) die een wat Hom vrees, Hom welgevallig 
is. Dit is die woord wat Hy gestuur het AAN DIE KINDERS VAN ISRAEL…(10:35-36).” 

Paulus was nooit by die donker of geel nasies gewees nie. Jesus het voor Sy kruisiging en na Sy 
opstanding die dissipels bevel gegee om slegs na die VERLORE SKAPE VAN ISRAEL TE GAAN. Die 
Heilige Gees het Paulus ook verhinder om die woord in Asië te verkondig (Hand.16:6). Christus sê aan die 
dissipels (almal Israeliete):  

“Gaan dan heen en maak dissipels van AL DIE NASIES…(ethnos – van dieselfde bloedlyn of ras).  
Christus sou hulle nie na nasies buiten die twaalf van Israel gestuur het nie, nadat Hy die opdrag gegee 
het om van die heidene en Samaritane af weg te bly.” 
In Hebreeus beteken die woord “wêreld” grondgebied, wêreld, aarde of bewoonde gebied. Die 
oorspronklike vertaling uit Grieks is kosmos of oikoumene wat beteken `n wêreldlike sisteem, sosiale 
sisteem, samelewing, Romeinse Ryk of ordelike bestel. Die woord “wêreld” verwys dus nie altyd na die 
hele aardbol nie. Paulus skryf in Kol.1:3-6 van die Evangelie wat hulle sowel as die hele wêreld bereik het 
en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel. Hier sê Paulus dat sy sendingopdrag 
uitgevoer is, en tog was hy nog nie by die nie-Israelitiese heidene nie. In Luk.2:1 word verklaar: …het `n 
bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Dit is net logies om te 
aanvaar dat hy `n volkstelling binne sy eie wêreld, die Romeinse Ryk, voor oë gehad het. In Matt.10 met 
die opskrif  

“Die twaalf apostels en hulle sending” sê Christus in vers 23: …Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal 
met die stede van ISRAEL (nie die heidennasies) sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens 
kom nie.  

Die “Grieke” was ook niks anders as Israeliete wat Grieks gepraat het nie – verstrooides onder die Grieke. 
Paulus se briewe het uitsluitlik almal met Israel te doen en was aan Israeliete gerig. Wanneer hy skryf aan 
die geroepenes in Rome, verwys hy na die uitverkorenes. In Rom.9:3 praat hy van sy broers, sy 
stamgenote na die VLEES wat Israeliete is, tot wie die sakramente behoort. Hy verwys ook na Abraham 
ons vader na die VLEES (4:1) en verbind die gemeentelede van Rome met Abraham as hul biologiese 
vader. Paulus se drie sendingreise was almal na gebiede waarin Israel weggevoer is. Die boek van 
Handelinge verwys ook verskeie kere na Grieksprekende Jode. In Joh.7:35 lees ons:  
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“HY WIL TOG NIE NA DIE VERSTROOIDES ONDER DIE GRIEKE GAAN EN DIE GRIEKE LEER 
NIE?” 

Die gawe van die Heilige Gees is dan ook net vir Israel.  
“Laat dan die hele HUIS VAN ISRAEL sekerlik weet…bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word 
in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en JULLE sal die gawe van die Heilige Gees 
ontvang. Want die beloftes kom JULLE toe en julle kinders (nageslag) Hand.2:36-39. 

Indien Paulus wel die evangelie aan die donker en geel nasies verkondig het, waarom is hulle nie vandag 
Christen-nasies nie, en waarom het hulle dan eers eeue na Christus vir die eerste keer by die witman van 
Hom gehoor? Om te sê dat God se volk ’n “geestelike” Israel verteenwoordig en nie `n genetiese Israel nie, 
is van alle waarheid ontbloot. Die nie-Israeliete, die wat nie uit die twaalf stamme van Israel GEBORE is 
nie, is …soos HULLE oor wie U NIE van ouds af geheers het NIE, OOR WIE U NAAM NIE UITGEROEP IS 
NIE Jes.63:19.  
Die Nuwe Jerusalem het twaalf poorte, met name daarop geskrywe, naamlik die van die twaalf stamme 
van Israel (Op.21:12). Daar is nie `n poort vir die res van die nasies nie, die wat nie die fisiese 
afstammeling van Jakob is nie. Die hele Woord en Boodskap is alleenlik vir die Blanke Westerse volke. 
Die laaste oorlog sal `n stryd tussen verskillende rasse wees. Die een nasie (ethnos/ras) sal teen die ander 
opstaan Matt.24:7-8. As ons “almal broers in Christus” is, wie gaan met Sy Wederkoms die bokke wees 
wat Hy van die skape gaan skei? En as alle volke gelyk is voor God, wie is die volke wat God gaan tref wat 
teen Sy volk optree gedurende hierdie laaste oorlog? 

JULLE ALLEEN het Ek geken uit al die geslagte van die aarde Amos 3:2. Hierdie een (die bediende) sal 
jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat UIT JOU LIGGAAM sal voorkom Gen.15:4. Of watter 
aandeel het die gelowige met die ongelowige? …daarom, GAAN ONDER HULLE UIT EN SONDER 
JULLE AF 2 Kor.6:14-17. Dat GEEN Amoriet of Moabiet (donker nasies) TOT IN EWIGHEID in die 
VERGADERING VAN DIE HERE mag kom nie. En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense met 
GEMENGDE BLOED uit Israel afgesonder Neh.13:1-3. 

Gee julle dogters nie aan hulle seuns nie 
“…en SOEK TOT IN EWIGHEID NIE HULLE VREDE EN GELUK NIE, sodat julle kan sterk word en die 
goeie van die land geniet en dit aan julle kinders as besitting kan gee TOT IN EWIGHEID.” 

Esra 9:12. MOENIE IN DIESELFDE JUK TREK MET DIE ONGELOWIGE NIE. 2 Kor.6:14.  
“Jy mag GEEN UITLANDER wie jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie Deut.17:14.” 

Daarom is dit vir die kerke so gerieflik om te sê: “Alles het verander met die koms van Christus”. Hierdie 
woorde staan nêrens in die Skrif nie, en volgens die kerke bestaan die Ou Testament net uit geskiedenis 
(en nie ook profesieë nie) en is nie meer van toepassing nie. Die waarheid staan soos `n paal bo water: En 
julle sal die WAARHEID ken, en die waarheid sal julle VRYMAAK Joh.8:32. Predikante bou dikwels `n 
preek rondom hierdie vers (hulle besluit sommer self watter “waarheid” hier van toepassing is). Dit verwys 
na die waarheid oor ons IDENTITEIT wat ons sal vrymaak, (gaan lees die hoofstuk self). Alleenlik dan sal 
ons besef dat ons `n uitverkore volk is, en op ons erfreg as eersgeborenes aanspraak maak. Maar, 
intussen gaan ons ten gronde weens `n gebrek aan hierdie kennis. 

HOOFSTUK 4 
JUDA IN SUID-AFRIKA 
Juda se embleem, die Bruin Leeu, verskyn op die wapenskilde van Nederland, Noorweë, Swede, Finland, 
België, Luxemburg, Skotland, Ierland en die ou Suid-Afrika. 
Die profete van ouds het die volksplanting van `n edelstam, die Dogter van Sion (die jongste Israelvolk), in 
die land suid van die riviere van Kus beskryf. `n Geloftevolk wat onbewustelik die troon van Dawid sou 
bewaar. `n Volk wat aanslae van swart stamme (die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, 
Hewiete en Jebusiete), Efraim (Engeland) en Esau (die valse Jode) sou verduur. Hulle het selfs Efraim se 
geweld teenoor die Boer en sy erfdeel beskryf, hoe hulle die vrouens sou verdryf uit die huise wat hulle 
liefhet, hulle kinders die sieraad ontneem en uiteindelik dan `n heiden as koning oor hulle aanstel. 
Hierdie volkie, het die profete vertel, sou afvallig raak en aan `n geweldige strafgerig oorgegee word. Die 
geskiedenis herhaal homself en vandag staan die Boerevolk weer met sy rug teen die muur, is onder 
sensuur en sonder sy kerk, net soos destyds by Bloedrivier. Hierdie keer egter is die hele wêreld teen hom 
en staan sy vyande ook langs en agter hom. 
Die Here het Suidelike Afrika met `n baie spesiale doel gekies as `n land waar Hy hierdie jongste Israelvolk 
in aansyn sou roep. Ons volksplanting word in die Woord beskryf. As ons weet wie ons Bybelse 
voorvaders was en uit wie ons stam, dan sal ons ook besef watter profesieë op ons volk van toepassing is. 
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JUDA EN BENJAMIN:- Die stam van Juda bestaan uit Juda en Benjamin, want Benjamin het deel van 
Juda geword volgens Jer.6:3, 1Kon.11:30-32 en Gen.43:8-9. Jerusalem was eers Benjamin se hoofstad 
(die Dogter van JERUSALEM verwys na Benjamin). Die Sion area, die stad van Dawid, was Juda s’n (die 
Dogter van SION verwys na Juda).               
DIE BERG SION, SUID VAN DIE RIVIERE VAN KUS:- As ons lees van profesieë vir die DOGTER VAN 
SION, verwys dit na VANDAG se berg Sion, SUID VAN DIE RIVIERE VAN KUS. In Hebreeus het AFRIKA 
as KUS, en in Grieks as Etiopië, bekend gestaan. (Die Engelse Bybel gebruik gewoonlik die Griekse 
vertaling “Ethiopië” i.p.v. “Kus” wat misleidend is). Volgens antieke Bybelkaarte is die riviere van Kus die 
Zambezi, Kunene (die grens tussen Angola en Namibië), Kavango en Kuando. DIE LAND 
SUID/OORKANT DIE RIVIERE VAN KUS, IS DUS SUIDELIKE AFRIKA. (In die profesieë beteken “berg” 
altyd koninkryk en “heuwels” kleiner koninkryke op aarde). 
Wat was, sal weer wees, en wat gebeur het, sal weer gebeur…Pred.1:9. God het deur die profete gesê dat 
Dogters van Sion en Jerusalem hier, suid van die riviere van Kus, sou woon. 
Sefanja was `n profeet uit die stam van Juda. Toe hy geprofeteer het, was daar geen Blankes in Suidelike 
Afrika nie, tog is Israel `n Blanke ras, en kon hy daarom net na toekomstige dae gekyk het wanneer 
Dogters van Jerusalem en Sion hier sou woon. Maar Sefanja was nie die enigste profeet was `n Israelvolk 
hier aan die suidpunt van Afrika gesien het nie: 

OORKANT DIE RIVIERE VAN KUS vandaan sal My aanbidders, My verstrooide gemeente, My 
offerande bring en Ek sal tussen julle laat oorbly `n ELLENDIGE EN GERINGE VOLK…die 
OORBLYFSELS VAN ISRAEL… Jubel o DOGTER VAN SION…Sef.10:14  
Wee die land van vlerkgegons wat ANDERKANT DIE RIVIERE VAN KUS Lê…die hoog uitgegroeide 
nasie met die BLINK (Blanke) vel na die wyd en syd gevreesde volk, die nasie gewoond om te verbied en 
te vertrap…wie se land deur riviere deursny word…van die PLEK van die Naam van die Here…na die 
BERG SION. Jes.18:1-7.  
En vir die stam van die KINDERS VAN JUDA, volgens hulle geslagte, 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.  
Sy grondvesting is op heilige berge. Die Here het die poorte van SION lief bo al die wonings van Jakob 
(verstrooide Israeliete elders)…saam met KUS – HIERDIE EEN IS DAAR GEBORE. En van SION sal 
gesê word: MAN VIR MAN IS DAARIN GEBORE…Die Here sal tel as Hy die volke opskrywe: HIERDIE 
EEN IS DAAR GEBORE. Ps.87:1-6.  
En Hy sal `n banier ophef vir die nasie in die VERTE, en Hy fluit vir die volk aan die EINDE VAN DIE 
AARDE, en kyk, gou, haastig kom hulle. Jes.5:26.  
`n Volk wat UIT DIE NASIES VERSAMEL IS, wat vee en goed verwerf het, op DIE MIDDELPUNT VAN 
DIE AARDE WOON. Eseg.38:12.  

Die berg Sion verwys na suidelike Afrika. As die Here deur die profete sê dat `n oorblyfsel van Israel hulle 
oorkant die riviere van Kus sal bevind, `n ellendige en geringe volk wat by Sy Naam sal skuiling soek, - 
DAN BEDOEL HY NET DIT, want:  

God is geen Man dat Hy sou lieg nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak 
nie? (Num.23:19). 

HOOFSTUK 5  
DIE VOLKSPLANTERS KOM IN SION AAN 
Die Katolieke aanvalle en vervolgings het Christene in 1652 na die land suid van die riviere van Kus 
geroep. Dit was alles deel van God se plan om Sy jongste Israelvolk hier te vestig.  

Maar hulle het besluit dat hulle die menigte heidene (Katolieke) sou verlaat en het weggegaan na `n VER 
LAND waar geen MENS ooit gewoon het nie. Apokriewe boek van Esdras 13:41.  
In die eerste tyd het Hy die land Sebulon (Nederland) en die land Naftali (België – Vlaminge, Franse en 
Duitsers) in veragting gebring (Katolieke stryd) en in die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die see, 
na die streek van die heidene. Jes.8:23.  
Met ons ore het ons dit gehoor, ons vaders het ons dit vertel: `n Werk het U gedoen in hulle dae, in die 
dae van die voortyd. U het met U hand nasies verdrywe maar HULLE geplant. U het volke kwaad 
aangedoen (Katolieke stryd) hulle daarenteen laat uitspruit…omdat U `n welbehae in hulle gehad het. 
Ps.44:2-4. 

Die Oos-Indiese Kompanjie is gestig om deur winsgewende handel met die Ooste, fondse te bekom om 
hierdie geloofstryd teen die Katoliek-Spaanse dwingelandy te help verlig. Oorspronklik sou Kaappunt net 
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dien as `n verversingspos, maar die Here se voorsienende Hand het ingegryp ten einde die volksplanting 
van die Boerevolk aan die suidpunt van Afrika te verwesenlik. Die Nederlanders is gevolg deur die Franse 
Hugenote, wat met die herroeping van die Edik van Nantes, hulle land en besittings prysgegee het ter wille 
van hulle geloof, en hulle via Nederland aan die Kaap kom vestig het. Ook `n klompie Duitsers het hulle 
aan die Kaap kom vestig. 
In 1795, 143 jaar na die volksplanting, het Brittanje die Kaap beset om hulle seeroete na die Ooste te 
beskerm. Hulle het die Hottentotte gelykgestel aan die Blankes wat diefstal, moord en plundering tot gevolg 
gehad het. Ook is die skole en kerke verengels. Hier het die eerste opflikkering van nasionalisme onder die 
burgers merkbaar geword. 
Hierdie burgers was nie bereid om onder die Engelse juk te staan, of met Gam se geslag gelykgestel te 
word nie, en dit het tot die Groot Trek aanleiding gegee. Die Trekkers het die allernodigste saamgeneem 
en dus ook hulle Bybels en geloof. Hierdie Voortrekkers het hulle vereenselwig met die kinders van Israel 
en het geglo dat hulle `n uitverkore volk was op weg na `n beloofde land. Hulle het daagliks leiding gesoek 
in die Bybel, veral in die Ou Testament. 
Die Kaapse Kerk (NG Kerk) was onsimpatiek teenoor die Groot Trek. Volgens die kerk was die burgers nie 
vry nie, maar gebonde aan die staat. Hulle is onder sensuur geplaas en hulle gebede sou (volgens die 
kerk) nie verhoor word nie. Die Trekkers het hulle nie daaraan gesteur nie, die binneland ingetrek en dus 
verhard in hulle “sonde”. Met die Slag van Bloedrivier is die kerk verkeerd bewys, toe die Boere, sonder die 
kerk en nog steeds onder sensuur, in die laer as gelowiges saamgestaan en teenoor God `n Gelofte afgelê 
het. 
Uit hierdie groepie pioniers het die Boerevolk gegroei. Die meeste Boere trek toe oor die Drakensberge en 
vestig hulle in Transvaal en Vrystaat. Maar, weereens volg die Britse gesag hulle. Met die ontdekking van 
goud en diamante in die twee Boere Republieke, (wat internasionale erkenning geniet het), kon Brittanje, 
aangeblaas deur die “Joodse” geldmag, nie veel uitrig teen die handjievol Boere nie, totdat Lord Roberts 
met sy “verskroeide- aarde” beleid begin het, en 27 000 vrouens en kinders in konsentrasiekampe vermoor 
het. Buite die kampe is 12 000 vermoor. Die vrouens en kinders wat in hierdie oorlog omgekom het, was 
sewemaal meer as die burgers wat op die slagvelde gesneuwel het. 
DIE STAMME WAT HULLE AAN DIE KAAP KOM VESTIG HET:- Die Blanke volke se embleme en 
wapenskilde kan almal nagespoor word tot in Israel, en dateer terug tot eeue voor Christus. (Ook 
interessant is die klip, bekend as Bet-el, waarop Jakob se kop gerus het, wat die stam van Efraim vergesel 
het tot in Engeland en vandag nog in die Westminster Abby is). 
`n VOLK WAT UIT DIE NASIES VERSAMEL IS… 
SEBULON: (Nederland) …suig see uit om grond te kry, sal voorspoedig wees met seetogte, na die land 
van die heidene (swartes)…sal woon by die strand van die see, die strand van die skepe (Kaap) 
Gen.49:13-15, Deut.33:18-19 en Jes.8:23. 
ISSASKAR: Saam met Sebulon (Nederlanders) sal hulle volke na die berg (Sion) roep…offers van 
geregtigheid…sterk mense…toe hulle sien dat die land lieflik is, het hulle hard gewerk Gen.49:14 en 
Deut.33:18-19. 
NAFTALI: (België – Vlaminge, Franse en Duitsers). …vry soos `n wildsbok…mooi woorde laat hoor 
(musiek en digkuns)…gelukkig en geseën…in die eerste tyd is Naftali en Sebulon in veragting gebring 
(Katolieke stryd) en in die laaste tyd die weg na die see, na die land van die heidene (swartes)…neem jy 
see en suidland in besit Gen.49:21, Deut.33:23 en Jes.8:23. 
ASER: (Franse)…Die liefling van sy broers…voorspoedig…geseënd bo sy broers…eet ryk kosse 
Gen.49:20 en Deut.33:24. (`n Groot deel van die Franse wat hulle hier kom vestig het, was derde geslag 
Duitsers). 
BENJAMIN: Sal later bekend staan as Jerusalem (Rhodesië)…sal veilig by die Here woon…tussen 
berghange…het die Jebusiete (swart nasie) nie verdryf nie…Juda (Boerevolk) moes borg staan vir sy 
veiligheid…blaas die basuin (oorlog), onheil dreig uit die noorde (kommunisme)…sal moet vlug op `n 
tyd…word deel van die stam van Juda (vlug na Suid-Afrika) Rig.1:21, Deut.33:12, Gen.44:23 en 32 en 
Jer.6:1-3. 
Livingston (`n Skot/Judeër) staan bekend as die ontdekker van die Victoria-watervalle, terwyl Carolus 
Trichardt (`n Boer/Judeër) en sy geselskap eerste daar was. En alhoewel baie Engelse hulle in die 
destydse Rhodesië gaan vestig het, is `n groot persentasie oud-Rhodesiërs, asook die wat vandag nog 
daar is, nie-Britte. Die Britte daar het na Engeland verwys as “home”, terwyl die ander (en dit is opvallend 
om te merk hoeveel van hulle Afrikaanse, Ierse en Skotse vanne het), Rhodesië as hulle tuiste beskou het. 
Wanneer Obadja praat van die velde van Efraim (Engeland), wat Israel weer in besit sal neem, (die ou 
Engelse kolonies) tot by die Sarfat (Soedan), word Benjamin afsonderlik genoem en word Rhodesië dus 



 15

nie as `n ou Engelse kolonie gereken nie, maar as `n gebied van Jerusalem/Benjamin. (Die hele Obadja, 
wat net uit een hoofstuk bestaan, handel oor Suidelike Afrika. Dit beskryf Esau se aanslag op die Dogter 
van Sion, en haar uitkoms). 

HOOFSTUK 6 
DIE SETLAARS WORD `n EDELSTAM 
Alhoewel die setlaars hoofsaaklik (maar nie uitsluitlik) uit Judeërs bestaan het, word hierdie jongste 
Israelvolk `n EDELSTAM. Net soos Benjamin deel van Juda geword het, het die setlaars uit die ander 
Israelstamme deel van Juda geword. JUDA – `n jong leeu…Hy maak sy jong esel (jong volk) vas aan die 
WINGERDSTOK en sy vul (afstammeling) aan die EDELSTE WYNSTOK…Hoof van die huis van 
Israel…Sy broers sal hom loof…sal veg vir sy volk…Hy het die stam van Juda UITVERKIES, die BERG 
SION wat Hy LIEF HET Gen.49:8-11, Deut.33:7 en Ps.78:68. 
Die WINGERDSTOK verwys na die huis van Israel en die manne van Juda (Jes.5:7), d.w.s. hierdie jong 
volk is uit Israel gebore en sy afstammeling word `n EDELSTAM – Juda, die jongste Israelvolk, die Dogter 
van Sion. 
Ons het reeds gesien hoe hierdie stamme hulle hier bevind het, en daarna word daar na hulle verwys as `n 
VOLK of NASIE. Hierdie oorblyfsel uit die verskillende stamme het dus een volk geword. Hierdie jongste 
Israelvolk oorkant die riviere van Kus, word die DOGTER VAN SION en die KINDERS VAN JUDA genoem 
(bekend aan die wêreld as die Boerevolk): Die OORBLYFSEL VAN ISRAEL… Jubel o DOGTER VAN 
SION…ANDERKANT DIE RIVIERE VAN KUS…die NASIE met die blink (blanke) vel…die gevreesde 
VOLK…na die BERG SION…die KINDERS VAN JUDA…tot ver in die suide…Die Here het die poorte van 
SION lief…HIERDIE EEN IS DAAR GEBORE. En van Sion sal gesê word: MAN VIR MAN IS DAARIN 
GEBORE…`n VOLK wat UIT die nasies VERSAMEL is…wat op die middelpunt van die aarde woon… 
`n Persoon het slegs een identiteit wat bepaal word deur die etniese groep waaruit hy gebore word. `n 
Baster (die resultaat van watter vermenging ookal), bly `n baster. Die term “Afrikaner” beskryf nie `n 
etniese groep mense nie, omrede enige Afrikaanssprekende, ongeag sy genetiese agtergrond, hom met 
hierdie naam kan vereenselwig. Daarom kan `n Boer (wie se voorouers Grens Boere, Trek Boere en Boere 
in hulle eie Boere Republieke was), nie `n Afrikaner of Boere-Afrikaner wees nie, want hy het uit `n 
spesifieke genepoel ontstaan wat sy eie unieke genetiese- en karaktereienskappe bepaal. 
Die Boer, onbewus van die feit dat hy in werklikheid `n Jood is, word gelukkig by `n ander naam genoem. 
Want watter Boer sou tog as `n “Jood” wou bekend staan nadat Edom van hierdie naam `n vloekwoord 
gemaak het? Hierdie naam kan die haakneus maar hou, maar Juda se gene en sy erfreg is buite Esau se 
bereik. 

Ja, Ek sal hom `n EERSGEBORENE maak, die HOOGSTE onder die konings van die aarde Ps.89:28.  
Andries Pretorius kon dus namens die Trekkers sê: “As die Trek van God gewil is en, as dit Hom behaag, 
sal ons daar tot `n volk word en tot Sy eer lewe”. 
Wat het die woord “apartheid” sinoniem gemaak met ons land “Suid-Afrika”? Die feit dat God se HEILIGE 
en APARTE volk hier woon. Omdat ons Judeërs is, is die drang om ons apart te hou baie sterk ontwikkeld. 
Ons neig altyd om terug te keer na ons eie laer. Hierdeur verskil Juda van die ander Israelvolke, asook 
Esau se nageslag. Daarom lees ons in: 

Miga 4:11: Daar is baie nasies teen jou versamel wat sê: Laat haar ONTHEILIG (apartheid 
vernietig)…en laat ons neersien op haar.  

(Interessant om daarop te let dat die uitlandse regimente wat gedurende die Tweede Vryheidsoorlog aan 
Boerekant kom veg het, uit Duitsers, Skandinawiërs, Skotte, Iere, Franse, Russe, Oostenrykers en 
Hollanders bestaan het. Dit wat (onbewustelik) in hulle gene was, het hulle aangespoor om hulle 
stamgenote te kom bystaan in `n tyd van nood).  
Watter woord is net so in alle tale oorgeneem en het `n vloekwoord reg oor die ganse aardbol geword? Die 
profete van ouds het melding gemaak van hierdie “woord”.  

Hulle wat `n mens AS SONDAAR BRANDMERK ter wille van `n WOORD (“apartheid”) en strikke span 
vir hom wat vir die REG opkom in die poort (regering) en die regverdige met nietige voorwendsels 
WEGSTOOT Jes.29:21. 

HOOFSTUK 7 
JUDA DIE VERNAAMSTE 
Juda is God se lieflingvolk, die vernaamste van die twaalf stamme, maar veral die Judeërs in Suidelike 
Afrika. (Ons sal in `n latere hoofstuk sien waarom God hierdie gebied met sy strategiese ligging gekies het, 
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die rede vir die volksplanting van die Boerevolk en die belangrike rol wat hy nog moet speel).  
Hy het die stam van JUDA (Boerevolk) uitverkies, die BERG SION (suidelike Afrika) wat Hy LIEFHET 
Ps.78:68.  
En vir die stam van die kinders van JUDA volgens hulle geslagte, 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.  
JUDA, JY IS DIT! Jou sal jou broers loof…voor jou sal die seuns van jou vader neerbuig (die ander 
stamme). Gen.49:8.  
Tien man (die ander tien stamme) sal die slip van `n JOODSE man (ware Judeër) gryp en dit vashou en 
sê: ons wil met julle saamgaan. Sag.8:23.  
Het JUDA Sy HEILIGDOM (apart gestelde volk) geword. Ps.114:2.  
JUDA is My wetgewer Ps.60:108. Hierdie volk sê Esegiël in 38:12: 
 …is UIT die nasies VERSAMEL en woon op die MIDDELPUNT VAN DIE AARDE.  

In Deut.7 sien Moses Juda ver verwyder en heeltemal apart van sy broers en omring deur vyande. 
Arthur Conan Doyle gee `n baie goeie beskrywing van die Boer in sy boek, The Great Boer War:  

“Take a community of Dutchmen of the type of those who defended themselves for fifty years against 
all the power of Spain, at a time when Spain was the greatest power in the world. Intermix with them 
a strain of those inflexible French Hugeunotes who gave up home and fortune and left their country 
for ever at the time of the revocation of the Edict of Nantes. The product must obviously be one of the 
most rugged, virile, unconquerable races ever seen upon earth. Take this formidable people and train 
them for seven generations in constant warfare against savage men and ferocious beasts, in 
circumstances under which no weakling could survive, place them so that they acquire exceptional 
skill with weapons and in horsemanship, give them a country which is eminently suited to the 
huntsman, the marks-man and the rider. Then, finally, put a finer temper upon their military qualities 
by a dour fatalistic Old Testament religion and an ardent and consuming patriotism. Combine all 
these qualities and all these impulses in one individual, and you have the modern Boer – the most 
formidable antagonist who ever crossed the path of Imperial Britian.” 

Nog `n paar eerlike beskrywings van die Boer vanuit Engelse geledere:  
Cecil Headlam: “These sturdy Dutch farmers, brilliantly led, fought gallantly on, undeterred by 
hardships, unshaken by hair-breath escapes, in a passion of patriotism and hate of British 
interference.” 
John McCord: “The British were baffled and frantic with rage because of a war that had gone so 
awry. All their calculations had been wrong. They had grossly underrated South-Africans.” 
Milner: “I am fairly taken aback at the vitality of the enemy…The Boers slip around you and get back 
again, and with this eternal see-saw everything in the country is totally ruined.” 
Winston Churchill: “The Boers were the most humane people, the most good-hearted enemy I have 
ever fought against in four continents.” 
Col. Winsloe: “The Boers are a fine, manly, sturdy race, such as I should like to live among.” 
Ramsy MacDonald: “The Afrikaner nation is a noble nation. They have been overwhelmed but not 
conquered.” 
Luit.Kinahan: “All you read about the Boers in England is absolutely untrue, they are most kind to the 
wounded and prisoners.” 
A. Crosfield: “We have devastated with fire and sword, two countries that once were prosperous and 
happy…We have blown up their mills, destroyed their farm implements, swept up their sheep and 
their cattle, and burned their crops. But the worst of all were those concentration camps…For the 
children we provided no suitable food. New-born babies saw the world under thin canvas through 
which the rain poured…the children have died like flies.” 

Dieselfde bloed vloei deur die are van vandag se Boer, maar hy het sy God verlaat en het toegelaat dat 
Satan (deur die geldmag en heiden nasies) sy heiligdom (apartheid) vernietig. Daarom gaan dit vandag so 
sleg met hom, al is hy God se lieflingvolk, want hy het afvallig geraak, deur die heidene se afgode aan te 
hang en nie die Gelofte te eerbiedig nie.  
Dit is `n jammerte dat die volgende nie by die nageslag ingeskerp word nie:  

Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare van geslag tot geslag, vra jou vader dat hy jou dit bekend 
maak, die ou mense, dat hulle jou dit sê Deut.32:7.  
..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 aan jou kindskinders bekend maak Deut.4:9 en  



 17

…sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem…en jy moet dit jou 
kinders inskerp en daaroor spreek Deut.6:1-7. 

In die lig van die groot aanslag op die Boerevolk in die vorm van moorde, plaasaanvalle, vervolgings, die 
vernietiging van sy taal en kultuur, asook die geweldige skuldgevoel wat by hom gekweek is oor sy 
herkoms en identiteit, is dit nou uiters moeilik vir hom om te glo dat hy deel is van God se heilige en 
uitverkore volk. En ook, aan die een kant probeer Esau sy eersgeboortereg terug steel deur die Boer by die 
internasionale gemeenskap te diskrediteer, en aan die ander kant straf God hom oor sy afvalligheid. Die 
Boer beteken vir God niks soos hy nou is nie en moet eers gereinig word vir die groot taak wat op hom 
wag. 
JUDA WORD GESTRAF:- Isreal het hulle gereeld tot afgodery gewend en dan het God hulle gestraf. Die 
jongste Israelvolk, asook die verstrooides elders, het hulle ook tot afgodery gewend, hierdie keer in die 
vorm van Mammon, al die plesiere wat die heiden aanbied en ook deur te meng met die heiden nasies. 

Omdat hulle DIE HERE HULLE GOD VERLAAT HET wat hulle vaders uit Egipteland uitgelei het, en 
ander gode aangehang en daarvoor neergebuig en hulle gedien het – daarom het die Here al hierdie 
onheil oor hulle gebring 1 Kon.9:9. 
Dat julle die VERBOND (Gelofte) van die Here julle god, wat Hy met julle gesluit het nie vergeet 
nie…Deut.4:23. 
Hulle wat `n mens as sondaar brandmerk ter wille van `n WOORD (apartheid)…OMDAT JULLE 
HIERDIE WOORD VERWERP en vertrou op verdrukking en slinksheid en daarop steun, DAAROM SAL 
HIERDIE SKULD VIR JULLE WEES Jes.29:21 en 30:12. 
Toe Jerusalem (Zimbabwe) en sy omliggende stede nog bewoon en rustig was, en ook die SUIDLAND 
EN LAEVELD …maar hulle het GEWEIER OM TE LUISTER…om nie die WET te verneem en die 
WOORDE VAN DIE VROEëRE PROFETE…so het daar dan `n TOORN (straf) gekom…Ek sal hulle 
wegstorm onder al die nasies wat hulle nie geken het nie (Blankes wat die land verlaat)…so het hulle 
dan die kostelike land tot `n WILDERNIS gemaak (“wildernis” beteken “omkering deur vreemdes”) 
Sag.7:7-14. 

Die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here…Toe het die Here kwaad geword en 
hulle OORGEGEE IN DIE MAG VAN DIE ROOFBENDES…die Here het hulle ook uitgelewer aan die 
VYANDE VAN DIE OMGEWING (buurstate)…hulle het BAIE SWAAR GEKRY…Omdat hierdie volk hulle 
NIE STEUR AAN DIE VERBOND wat Ek met hulle voorvaders gesluit het en MY NIE GEHOORSAAM 
NIE…sal Ek hulle met HIERDIE NASIES (Kanaäniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete 
– almal SWART nasies) op die proef stel.  

Daarom het die Here hierdie (swart) nasies met rus gelaat OM ISRAEL TE TOETS. Rig.2 en 3. 
Julle mag GEEN verbond met die inwoners van hierdie land maak nie…maar julle het na My stem nie 
geluister nie. WAT HET JULLE NOU GEDOEN? Rig.2:1-2. 

Deut.7:1-7 vertel dat as God jou in `n land bring om in besit te neem en Hy baie nasies voor jou uit verdryf 
(hier word die sewe swart nasies weer genoem, wat stam uit Gam deur Kanaän, wie se verbastering met 
die pikswart Kussiete van Noord-Afrika die swartes van Suidelike Afrika opgelewer het), moet ons hulle 
geheel en al met die banvloek tref. Ons mag met hulle geen verbond aangaan, hulle nie genadig wees of 
met hulle verswaer nie (v1-3). Ons moet hulle altare omgooi en gesnede beelde verbrand (v4-5).  

Want jy is `n volk HEILIG (apart gestel) aan die Here jou God, jou het Hy UITVERKIES om uit AL die 
volke wat op die aarde is, Sy EIENDOMSVOLK te wees (v6). Die Here het `n welgevalle aan julle gehad 
en julle UITVERKIES, NIE OMDAT JULLE MEER WAS AS DIE ANDER VOLKE NIE, want julle was 
die geringste van al die volke (v7). 
WAAR WIL JULLE NOG GESLAAN WORD?…julle land is `n wildernis (omkering deur 
vreemdes)…vreemdes verteer julle landerye in julle teenwoordigheid…en die DOGTER VAN SION het 
oorgebly soos `n skermpie in die wingerd Jes.1:5-8. 

Wel, hierdie opdrag het die jonge Boerevolk nie uitgevoer nie. Alhoewel ons voorvaders gelowige mense 
was, het hulle uit onkunde opgetree, want hulle het hulself net verdedig teen aanvalle. Maar die tyd van 
onkunde is verby volgens Hand.17:30 en het ons nie meer `n verskoning nie. 
Wat op die oog af na oordeel en straf lyk, word die middel waardeur die Here die mens na Hom toe 
teruglei. Op `n aangrypende manier wys die Here dat Hy `n God van liefde, genade en vergifnis is.  

God het dus geen haat teenoor Sy volk nie, maar straf hulle in liefde (Hebr.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 
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GEOEFEN IS Heb.12:11. 

HOOFSTUK 8 
DIE TROON VAN DAWID IN SUID-AFRIKA 
God se verbond met Dawid bevestig dat daar nooit `n man sal ontbreek wat op Sy troon sal sit nie (1 
Kron.8:25), en dat dit altyd `n koning uit Dawid (Juda) se bloedlyn sal wees (Ps.89). Maar omdat die 
slangsaad van Esau die eersgeboortereg wil terug steel, het God intussen die troon van Dawid 
weggesteek, soos in die tyd van Joas.  
Die klimmende BRUIN LEEU was Juda se embleem en is aan sy eersgeborene Peres oorgedra. `n Rooi 
leeu het Serag (Peres se tweelingbroer), se embleem geword. As die verskillende Juda-embleme in 
oënskou geneem word, is daar óf `n Serag-leeu óf `n leeu wat `n mengsel van bruin en rooi is, óf `n 
afgodsembleem teenwoordig. Dit diskwalifiseer almal as moontlike kandidate vir die troon van Dawid, 
behalwe Nederland wat `n vleklose wapenskild toon. 
Nederland se wapenskild bestaan uit `n bruin gekroonde leeu (wat `n swaard vashou in sy regterhand en 
sewe pyle in sy linkerhand) en word weerskante deur `n bruin leeu ondersteun. Die leuse op die skild lees: 
“Je Maintiendrai” wat beteken: Ek sal BEHOUE bly, volhou en aanhou. Die mense van Nederland het baie 
geslagte gelede geglo dat hulle van Israel afstam en het Holland ook bekend gestaan as “die leeu van 
Juda”.  
Met die stigting van die Unie van Utrecht in 1579 is `n seël ontwerp. Die visserseël (Sebulon…sal 
voorspoedig wees met seetogte…) toon hul staatskip met die 7 provinsies se skilde aan sy sy, elkeen met 
`n leeu wat `n Bybel vashou. Aan die bakboord en stuurboord is daar `n Bybel op die boeg en op die seil 
kom die woorde “EENDRACHT MAAKT MACHT” voor. Die skip se vlag is ook die Prinsevlag van 
ORANJE, WIT en BLOU, wat die oudste nasionale vlag in Europa is. 
Die “Joodse” aanslag op die Nederlandse koningshuis het in 1597 begin toe `n “Jood” met die dogter van 
die Prins van Oranje trou en in 1642 vind bloedskande ook plaas. `n Hollander het destyds verklaar:  

“Ons land word door deze moderne Filistijnen als springplank gebruikt om Esau se eersgeboorte 
terug te laten stelen”. 

Weens hierdie besoedeling moes God die troon skuif want:  
“Ek het `n verbond gesluit met My uitverkorene, met `n EED aan Dawid belowe. Tot IN EWIGHEID sal 
Ek jou NAGESLAG BEVESTIG en jou troon opbou van geslag tot geslag…so waar Ek sal vir Dawid nie 
lieg nie. Sy nageslag SAL vir ewig wees en sy troon soos die son voor My Ps.89:4-5.  

God skuif die troon vanaf Nederland na Suid-Afrika: En toe die draak (Satan) sien dat hy neergewerp is op 
die aarde, het hy die vrou (Holland, die Dogter van Sion) vervolg wat die seuntjie (troonopvolger) gebaar 
het. Maar die twee vlerke (Dromedaris en De Goede Hoop) van die groot arend is aan die vrou (Dogter van 
Sion) gegee, sodat sy na die woestyn (onbekende land) na haar plek (Suidpunt van Afrika) kon vlieg (seil) 
waar sy uit die gesig van die slang onderhou (bewaar) word, `n tyd (100 jaar) en tye (200 jaar) en `n halwe 
tyd (50 jaar) Op.12:13-14. Die troon van Dawid word vir 350 jaar uit die gesig van die slang onderhou. 6 
April 2002 was dit 350 jaar sedert van Riebeeck voet aan wal gesit het.  
Die Dromedaris (die ou skip op die visserseël) met die leeu (Judeër) as kaptein (van Riebeeck), sien die 
land eerste. De Goede Hoop (die jonger skip op die visserseël van Utrecht), met Bybels op elke boeg, met 
EENDRACHT MAAKT MACHT op die seil en die ORANJE, WIT en BLOU Prinsevlag op die boeg, gaan 
saam met die Dromedaris (die twee vlerke) Tafelbaai binne. Dat Ek julle op die arendsvlerke gedra en julle 
na My toe gebring het Ex.19:4. 
En om die troon van Dawid vanaf Nederland (Sebulon) na Suidelike-Afrika (van die end van die soutsee 
van die tong af wat na die suide toe uitsteek) te bring, het God Sebulon in veragting gebring (Katolieke 
stryd) en bring tot eer die weg na die see, na die streek van die heidene…hulle laat uitspruit omdat U `n 
welbehae in hulle gehad het Jes.8:23. 
Ons sien die leeu by die ingang van die kasteel in Kaapstad. Die Bybels op die boeë word Godsgemeente, 
die seil word die leuse van Transvaal (Eendracht Maakt Macht) en die Oranje, Wit en Blou Prinsevlag word 
die ou Unie en Republiek-vlag. 
Die swaard in die Juda leeu se regterhand verwys na  

Ps.45:4-5: “Gord u SWAARD aan die heup, o held, u majesteit en in heiligheid, ja u heerlikheid. Ry 
voorspoedig ter wille van WAARHEID en OOTMOED en GEREGTIGHEID en laat u REGTERHAND u 
vreeslike dinge leer.”  

En die sewe pyle in sy linkerhand verwys na die sewe nasies in Deut. 7 wat Israel met die banvloek sal 
moet tref wanneer God hulle in die land bring wat hulle in besit moet neem. (Omdat hierdie opdrag nie 
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uitgevoer is nie, het hy sy land verloor en sal hy daarvoor moet veg).  
Die troon van Dawid moes die Trekkers vergesel het tot in Transvaal. As ons na die ZAR (Transvaalse) 
wapen kyk, sien ons heel bo `n arend met uitgespreide vlerke. (Definitief nie die arend-embleem van die 
stam van Dan nie, maar die arend met die twee vlerke wat aan die vrou [Dogter van Sion] gegee is om 
haar te neem na haar plek). Weerskante is Vierkleurvlae gedrapeer. (In 1653, `n jaar na die volksplanting, 
verander die Nederlandse vlag, die oudste Europese [Israel] vlag, na Rooi, Wit en Blou en word dit die 
eiendom van die jonge Boerevolk. Die groen op die Vierkleur simboliseer vryheid). In die middel verskyn 
die Juda-leeu, `n boer met `n geweer (…`n jong leeu…sal veg vir sy volk), `n anker (Sebulon…sal 
voorspoedig wees met seetogte) en `n ossewa. `n Volk op trek na die beloofde land met die troon van 
Dawid. Onderaan staan die leuse: “Eendracht Maakt Macht”.  

“In die dag sal Ek die VERVALLE hut van Dawid weer OPRIG, en Ek sal sy skeure toebou en sy 
puinhope HERSTEL, en Ek sal dit OPBOU soos in die ou tyd”. Amos 9:11. 

Volgens die Woord sal daar nooit `n man ontbreek wat op die troon van Dawid sal sit nie. Ons het al die 
bewyse dat die troon wel hier in Suid-Afrika is, maar waar is die man wat daarop moet sit? Want ons lees 
ook: Daar is `n hulpgeroep van die dogter van My volk uit `n baie ver land. Is die Here nie in SION nie? Of 
is sy koning nie daarin nie? Jer.8:19 en dat jy My verbond en My insettinge wat Ek jou beveel het, nie hou 
nie, sal Ek verseker die koningskap van jou afskeur en dit vir jou dienaar gee 1 Kon.11:11. 
Die Boerevolk sit sonder koning en `n dienaar kan beslis nie op die troon van Dawid sit nie, want:  

“Die Here het aan Dawid gesweer in waarheid, hy sal daarvan nie terugkom nie: Van die VRUG van jou 
liggaam sal Ek laat sit op jou troon.” Ps.132:11. 

Ons het gelees dat die hut van Dawid vervalle is en dat God dit sal opbou soos in die ou tyd. Dit beteken 
dat hierdie troon wel bestaan, al lê dit in puin, want uit hierdie puinhoop sal dit weer opgebou word. Die 
troon is vervalle, maar waar is die koning wat nooit sou ontbreek nie? 2 Kon.11. vertel van die goddelose 
vrou wat die koninklike geslag om die lewe wou bring, maar die seun Joas en sy pleegmoeder is in die 
bedekamer weggesteek. En hy was saam met haar in die huis van die Here verborge (v3). Maar in die 
SEWENDE jaar…is vir hulle die koning se seun gewys (v4). Soos hierdie koningsseun weggesteek was, 
net so is die koning van Juda ook nog weggesteek. 
Ons leier lewe tans en is êrens in Suid-Afrika, maar die Boerevolk moet eers sy strafgerig deurmaak 
voordat die vervalle troon herstel word sodat hy dit kan bestyg. Intussen bly hy vir ons nog onbekend. In 
hierdie land is daar `n groepie volksgenote wat die Gelofte eerbiedig, en in wie se harte die Vryheidsvlam 
steeds brand. Uit hierdie Gideonsbende sal `n man op `n gegewe tyd opstaan om die Boerevolk te lei.  

“Kyk, daar kom `n man wie se naam is Spruit, en hy sal uit sy (verborge) plek UITSPRUIT…Sag.6:12. 
Want die Here het SION UITVERKIES …daar sal Ek vir Dawid (Juda) `n horing (Boer) 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 Dawid, `n Judeër – `n Boer).” 

In die sewende jaar het die koningseun sy verskyning gemaak. As ons sewe jaar tel sedert die heidene die 
bewind oorgeneem het, bring dit ons ook by April 2002, wat presies 350 jaar (`n tyd, tye en `n halwe tyd, 
wat ook 7 jubileums (50jaar-eenhede) is) na ons volksplanting is. Wat hou hierdie datum vir ons in? Die 
profesie in Dan.12 (waarvan hy die betekenis geheim moes hou tot die eindtyd toe – v4) lees:  

“Daar het twee ander gestaan, die een duskant op die wal van die rivier (van Kus – Israeliete elders) en 
die ander oorkant op die wal van die rivier (van Kus – die Dogter van Sion). En die een het aan die man 
met linne bekleed ( Engel/Christus – sien Op.10) wat bo-oor die water van die rivier was (oor die huis 
van Israel) gesê: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly (hoe lank tot hierdie 
profesie bekend/verstaan word/in vervulling gaan)? Toe hoor ek die man met die linne bekleed…en hy 
het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewige-Lewende: `n tyd, tye 
en `n halwe tyd (350 jaar) en as die mag van die heilige (apartgestelde) volk (Dogter van Sion) geheel 
verstrooi het (mag heeltemal verloor het), sal hierdie dinge vervul word. (v5-7). Die goddeloses sal 
hierdie profesie nie verstaan nie (v10),”  

(net soos die “Jode” Christus nie kon verstaan nie). Die jaar 2002 was 350 jaar na ons volksplanting. Vanaf 
hierdie datum sal die volk Daniël se profesieë begin verstaan, en sal hulle in vervulling begin gaan. En as 
ons sewe jaar tel by 2002, bring dit ons by 2009 – teen hierdie tyd sal die profesieë afgehandel wees, en 
sal `n koning uit Dawid se bloedlyn oor die Boerevolk regeer.  
Die profesieë van Daniël 12 wat eers in die eindtyd verstaan sou word, het Christus in Matt.24 uiteengesit, 
en sê Hy ook: “waarvan gespreek is deur die profeet Daniël”. (Word in hoofstuk 15 behandel).  
Intussen maak die Britse koningshuis daarop aanspraak dat die koningskap van Juda deur hulle behoue 
gebly het. Efraim (Engeland), wat nooit sonder koning sou wees nie, totdat haar koningskap in die eindtyd 
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verdwyn (Jes.17:3 en Hos.10:3), het intussen beslis nie op diè troon gesit nie. Engeland se wapenskild 
toon `n Juda-leeu, maar ook `n eenhoringperd en die gordel van die Vrymesselaarsorde. (Die huidige 
“Grand Master” van die Vrymesselaary is Prins Philip van Engeland). Ook is hulle koningshuis geïnfiltreer 
deur Esau en Serag en het `n paar vrouens die troon bestyg. 

Betekenis van simboliek van die Zuid Afrikaanse Republiek se Heraldiek 
 
Arend: Twee arendsvlerke (Dromedaris en De Goede hoop) wat aan die vrou (Dogter van Sion) gegee is om die seuntjie (troonopvolger) te 
neem na haar plek (Openbaring 12:13-14). Na die land, Suid van die riviere van Kus, die berg Sion (Jesaja 18:1-7). Van die einde van die 
Soutsee van die tong af wat na die suide toe uitsteek (Joshua 15:1-2). Die kinders van Juda is daar gebore (Psalm 87:1-6). 
Leeu: Die embleem van Juda 
Blanke Boer: `n Jong leeu. Leier van die 12 stamme (Genésis 49:8-9). Sal veg vir sy volk (Deuteronomium 33:7). Juda is uitverkies 
(Psalm 78:6-8). 
Anker: Sebulon (Nederland) sal voorspoedig wees met seetogte (Jesaja 8:23). Neem see en Suidland in besit (Deuteronomium 33:23). 
 
Ossewa: Die troon van Dawid 
 
Vierkleurvlae: Oudste Europese (Israel) vlag. Groen bygevoeg vir vryheid. 
Eendracht Maakt Magt: Leuse op visserseël van Unie van Utrecht (Nederland), en leuse van Transvaal.  
 
 

 
 
 

HOOFSTUK 9 
ADAM EN EVA DIE EERSTE MENSE? 
OF WAS DAAR REEDS MENSE? 
God het op die vyfde dag lewende wesens voortgebring asook die wilde diere (Gen.1:25). Hierdie wilde 
diere, lees ons, kan werk vir `n loon (Sag.8:10), `n roukleed aantrek (Jon.3:8) en by die huise inbreek (Job 
24). Hulle verteenwoordig die swartes wat deur evolusie en verbastering met die heidennasies gekom het 
waar hulle vandag is (“... ook het Ek die verderwer geskape om te verniel Jes.54:16”). 
Op die sesde dag het God mense (meervoud) geskape na Sy beeld. 
God het op die SEWENDE DAG Sy werk VOLTOOI wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus 
Gen.2:2. God het dus nie net begin rus op die sewende dag nie, maar eers Sy WERK VOLTOOI.  

“Het Hy dan nie EEN MENS (enkelvoud) gemaak nie alhoewel Hy gees oorgehad het. En waarom die 
een?  

Hier is die antwoord:  
“HY HET `n GESLAG VAN GOD GESOEK Mal.2:15.” 

Nie `n beeld soos die mense van die sesde dag nie, maar `n geslag van God. God wou vir Hom `n 
BLOEDLYN daarstel waaruit die huis van Israel moes voortkom. 
Vir die mense van die sesde dag is gesê: Wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde Gen.1:28, en 
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die mens van die sewende dag (Gen.2:15) is oor die tuin aangestel om dit te bewerk en te BEWAAK. 
Indien Adam alleen was, teen wie moes hy die tuin bewaak? (Vergelyk met Matt.13:25 en 26). 
Ek sal vir hom `n hulp maak wat by hom pas…maar vir die mens het Hy geen hulp GEVIND wat by hom 
PAS nie (v18-20). Daar was dus ander mense – maar nie een wat by Adam gepas het nie. Nadat God `n 
vrou gebou het uit die rib (v22) het Adam gesê: Dit is EINDELIK been van my gebeente en vlees van my 
vlees (v23). Die woord “eindelik” sê vir ons dat Adam bekend was met die vroue van die sesde dag en dat 
hy bly was toe hy eindelik `n vrou gekry het van sy eie bloed en vlees wat by hom PAS. 
Bome in die Bybel verwys gewoonlik na volke. Sipresse, seders en olyfbome verwys bv. na die huis van 
Israel. Esegiël sê in 31:9 dat al die bome in Eden Adam BENY het. Hierdie bome in Eden was mense of 
volke wat reeds daar was. (In Matt.7 lees ons dat `n slegte boom geen goeie vrugte kan dra nie, dat ons 
MENSE aan hul vrugte sal uitken). 
Terwyl daar net een manier is om voort te plant, sou God nie vir die mense van die sesde dag gesê het 
wees vrugbaar en vermeerder en dan die mense van die sewende dag straf oor dieselfde daad nie. Adam 
en Eva is nie gestraf omdat hulle met mekaar gemeenskap gehad het nie. Eva is gestraf omrede sy 
gemeenskap gehad het met `n heiden/boom (persoon), wie Satan (die slang) verteenwoordig, wat `n lus 
was vir die oë (Gen.3:6), en Adam omdat hy nie die tuin bewaak het, wat daartoe gelei het dat `n heiden sy 
vrou bevrug het. In v15 lees ons dat daar voortaan vyandskap sou wees tussen die saad van die vrou en 
die van die slang, m.a.w. tussen Eva se nageslag en die ander bome/volke wat Satan verteenwoordig. 
As deel van die vrou se straf het God gesê:  

Ek sal grootliks VERMEERDER jou moeite en jou swangerskap Gen.3:16.” 
Iets kan net VERMEERDER as dit reeds bestaan en dit dien as verdere bewys dat daar voor Eva 
swangerskappe, en dus ander mense was. Verder lees ons dat Kain (die resultaat van Eva se 
gemeenskap met `n heiden) gevlug het na die heidennasies nadat hy Abel (`n rasegte Adamiet) vermoor 
het. Dit is duidelik dat Satan reeds in Eden (en ook deur die eeue heen) probeer om God se bloedlyn te 
besoedel en te vernietig. 
Die mense van die sesde dag verteenwoordig die heidennasies, oor wie God se Naam nie uitgeroep is nie 
en oor wie Hy nie van ouds af (voor Adam en Eva) geheers het nie (Jes.63:19). Maar Adam en Eva, 
geskape op die sewende dag toe God Sy werk voltooi het, het die geslag van God voortgebring, waaruit 
ons aartsvaders gebore is, en ook Christus na die vlees.  

“En die Here God het die mens (Adam) geformeer uit die stof van die aarde en in SY neus die asem 
(gees) van die lewe geblaas. So het Hy dan die MENS (nie die heidennasies wat reeds bestaan het nie) `n 
lewende siel geword Gen.2:7.” 

HOOFSTUK 10 
DIE DONKER NASIES 

“Kom Ek sal jou inligting gee, wat HIERDIE VOLK jou volk sal aandoen aan die EINDE VAN DIE DAE 
Num.24:14.” 

Kom ons kyk hoe Gam die vader van die swartes geword het. Noag, sy vrou en hul drie seuns, Sem, Gam 
en Jafet, asook hulle vrouens was in die ark tydens die sondvloed. Uit Sem se geslag is Abraham, en dus 
die huis van Israel gebore (sien geslagsregister). Jafet, lees ons, mag in die tente van Sem gewoon het. 
(Dit beteken dat Sem maagde uit die tente van Jafet mag geneem het).  
Wanneer hulle die ark verlaat (Gen.9:18) maak Moses dadelik melding daarvan dat Gam die vader van 
Kanaän (die basternasies) is. Onmiddellik daarna vervloek Noag sy kleinseun Kanaän (v25) en sê dat hy 
`n dienskneg vir sy broers sal wees.  
Eerstens moet ons aanvaar dat op grond van die oorspronklike Griekse vertaling vir wêreld/aarde, die 
sondvloed tot `n grondgebied beperk sou wees wat waarskynlik tussen berg Ararat (die huidige Turkye) en 
Sjina strek. (Volgens die Chinese koningshuis wat al 12 000 jaar lank hul geskiedenis opteken, het `n wal 
gebreek wat `n groot vloed tot gevolg gehad het en waartydens miljoene van hulle omgekom het. Dit 
bewys ook dat die Chinese voor Adam [wie 6000 jaar gelede geskape is] reeds bestaan het). Mense, 
lewende wesens, diere ens. buite hierdie vloed sou ongeskonde gebly het. Dit is ook net logies dat twee 
van al die soorte diere, vee, kruipende diere en voëls van die aarde onmoontlik in die ark kon gewees het. 
God se doel met die sondvloed was om Sy geslag te reinig van onsuiwerheid. Voor die vloed het die seuns 
van God (Adam se geslag) gesien dat die dogters van die mense (heidene van die sesde dag) mooi was 
en van hulle as vroue geneem en by hulle kinders gekry (Gen.6:1-4). Onthou dat God Adam geskape het 
omdat Hy `n geslag van God gesoek het, en nie `n reënboognasie nie. 
Gam was `n Adamiet, maar volgens die Boek van die Opregte (waarna in Jos 10:13 en 2 Sam 1:18 
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verwys word) is hy nie geneties uit Noag nie, maar heelwaarskynlik `n aangenome kind. Om die vader van 
Kanaän te geword het, moes hy onder die heidene vroue geneem het wie se voorgeslagte reeds met die 
wilde diere/aapmense van die vyfde dag vermeng geraak het. In Lev.18:1 spreek Moses tot die Israeliete 
en in vers 23 beveel hy hulle om met geen dier (dit sou die wilde diere/aapmense insluit) gemeenskap te 
hê nie. Moses sê verder in v27:  

“want die mense (heidene) van die land WAT VOOR JULLE GEWEES HET, (voor die Adamiete) HET 
AL HIERDIE GRUWELS GEDOEN.” 

En terwyl die Kanaäniete donker is, was Gam se seun, KUS, pikswart, want Cush beteken swart in 
Hebreeus. Die afleiding wat hier gemaak kan word is dat Kus se moeder `n wilde dier/aapmens-tipe was. 
Kus se seun Nimrod was `n prominente leier in die 400 jaar tussen die sondvloed en die roeping van 
Abraham. As kleinseun van Gam moes hy volgens die tydsberekening van Gen.11:10-16 vir die hele 
tydperk gelewe het. Nimrod was `n geweldige jagter volgens Gen.10:9, gedurende `n tydperk toe wilde 
diere `n bedreiging vir die mense ingehou het. Ons lees in Gen.9:16: Hy wat die bloed van `n mense 
vergiet, sy bloed sal deur die mense vergiet word want God het die mense na Sy beeld (mense van die 
sesde dag) gemaak. Dalk het Nimrod en sy leërmagte die wilde diere totaal uitgeroei, terwyl dié se gene 
reeds in Gam se nageslagte (en veral die Kusiete) vasgelê was. 
My volk, oor wie My Naam uitgeroep is…2 Kron.7:14 verwys na Israel uit Adam, die geslag van God 
waarvan ons lees in Mal.2:15.  

“MAAR hulle oor wie U nie van ouds af geheers het nie, oor wie U Naam NIE uitgeroep is nie.” 
In Jes.63:19 verwys na die heidennasies wat voor Adam en Eva bestaan het, waarvan sommiges met die 
wilde diere en later met Esau se geslag vermeng geraak het. 
DIE KUSIETE:-  
Die Kusiete (uit Gam 1 Kron.1:8) van Noord-Afrika is pikswart (dit sluit Negers in) met swart voetsole en 
handpalms. Hulle verbastering met die Hamiete/Hamatiete (uit Gam deur Kanaän) het die swart volke van 
suidelike Afrika opgelewer, met wit voetsole en handpalms. Die Arabiese aanvalle in Noord-Afrika met die 
doel om die Islamitiese geloof te versprei en om slawe te bekom, het die swart nasies suidwaarts Afrika-in 
laat vlug. Ten einde aan die dood of slawerny wat op hulle gewag het te ontkom, het die swartes die 
natuurlike hindernisse en gevare wat Sentraal-Afrika vir hulle ingehou het, trotseer.  
Die swartes van Afrika is dus Kusiete.  

“KAN `n KUSIET SY VEL VERANDER OF `n LUIPERD SY VLEKKE? Jer.13:23.”  
“En KUS was die vader van Nimrod, hy het begin om `n geweldenaar op die aarde te wees 1 
Kron.1:10.”  

Dit beteken dat solank as wat hy nie die kleur van sy vel kan verander nie, HY `n GEWELDENAAR SAL 
BLY. Die houtkappers en waterdraers in Jos.9 was Amoriete, `n donker nasie, aan wie Josua gesê het:  

“Nou dan, vervloek is julle. En NOOIT SAL JULLE OPHOU OM KNEGTE, HOUTKAPPERS EN 
WATERPUTTERS, VIR DIE HUIS VAN GOD TE WEES NIE.”  

As die Woord van God dit sê, dan beteken dit presies net dit. Job 24 gee vir ons `n baie goeie beskrywing 
van hierdie goddelose mense:  

“Grense verlê hulle (ons vier provinsies het in nege verander)…`n trop vee (die land se rykdomme) roof 
hulle en laat dit wei (kan dit nie benut nie)…Die esel (voertuie) van die wese dryf hulle weg, die bees van 
die weduwee (pensioene) neem hulle…hulle stoot behoeftiges van die pad af (swart bevoordeling)…die 
ellendiges van die land kruip almal saam weg (agter sekuriteitshekke)…Kyk, soos esels (taxis) in die 
woestyn trek hul uit na hul werk, terwyl hulle soek na voedsel…op die veld gaan haal hulle voer, en die 
wingerd van die goddelose hou hulle na-oes (steel van mekaar). Naak bring hulle die nag deur, sonder 
klere, en hulle het geen bedekking teen die koue nie (maak nie voorsiening nie)…hulle ruk die kind van 
die bors af, en wat die arme aan het, verpand hulle (genadeloos)…Tussen die mure van die MENSE 
(stede/fabrieke) pars hulle olie (werk)…terwyl hulle versmag van die dors (ontevrede)…Uit die stad 
kerm die manne en die siel van die gewondes (aangevaldes) roep om hulp…sulke mense behoort by die 
vyande van die lig (Satan)…Teen dagbreek staan die moordenaar op, hy maak die arme en behoeftige 
dood, en in die nag is hy soos `n dief…en die oog van die owerspeler neem die skemeraand waar (geen 
morele waardes nie)…in die duisternis breek hulle in die huise in, bedags sluit hulle hul op…die 
moederskoot vergeet hom…hy wat die onvrugbare plunder wat nie baar nie (werklose Blankes)…Tog 
laat Hy (God) die magtiges (swartes) lank lewe, hy wat al sy lewe nie seker was nie staan weer op (neem 
die bewind oor)…God gee hom (die swarte) veiligheid, en hy steun daarop (buit dit uit), en sy oë is op 
hulle weë (dink net aan hulleself) Hulle het hul verhef – `n kort rukkie, dan is hulle daar nie meer nie, 
(verloor die bewind) en hulle word verneder…en soos die boonste van `n halm word hulle afgesny.” 

Die swarte wat as `n dier getel word, het ook nie `n lewende siel nie. Job vertel in dieselfde hoofstuk wat 
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met hom gebeur as hy doodgaan: Die 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) v20. 
DIE AFKNYPERS, TREKSPRINKANE, VOETGANGERS EN KAALVRETERS:  

“Luister alle inwoners van die land…wat die AFKNYPER (swart regering) laat oorbly het, het die 
TREKSPRINKAAN (uit Afrika lande) verslind, en wat die treksprinkaan laat oorbly het, het die 
VOETGANGER (uit Mosambiek en Zimbabwe) verslind, en wat die voetganger laat oorbly het, sal die 
KAALVRETER (uit plakkerskampe) verslind…wat `n sterk en ontelbare NASIE (nie insekte nie) het 
opgetrek oor my land…spysoffer is ontruk aan die huis van die Here…priesters en dienaars van die Here 
treur…die landbouers staan beskaamd…want beskaamd is die vreugde, weg van die MENSEKINDERS 
af. Joel 1:1-12.” 

Maar ten spyte van al die geweld, plaasaanvalle, moorde en kapings en uitlatings soos “Kill the farmer, kill 
the Boer” en “One settler, one bullet” is al wat ons ooit hoor, “vrede,vrede”.  

“En hulle genees die verbrekeing van my dogter op die maklikste manier deur te sê: Vrede! Vrede! – 
TERWYL DAAR GEEN VREDE IS NIE Jer.8:11. “ 

(Volgens die Landbou Werkgewersorganisasie word `n aanval op een uit elke sewe plase gepleeg, en een 
uit elke vyf en dertig boere is reeds vermoor). En terwyl die kerke ook “Vrede! Vrede!” (en valse 
naasteliefde) verkondig, versuim hulle om Christus aan te haal waar Hy gesê het:  

“Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring 
nie, maar die swaard Matt.10:34.” 

ALLES APARTHEID SE SKULD:-  
Blykbaar is apartheid die rede waarom die swartes van Afrika (en veral Suid-Afrika) nie tot hoër standaarde 
ontwikkel het nie. Die Swarte kon op sy eie nooit iets bereik nie en beskik gladnie oor die vermoëns om 
selfs dit wat hy op `n skinkbord ontvang het, in stand te hou nie. Indien die Blanke hom onderdruk het, wie 
het hom dan verhoed om die wiel uit te vind voor die Witman hier aangekom het? (En toe was die wiel 
reeds 3000 jaar lank in gebruik). Omstandighede was tog in die begin vir almal dieselfde. Om die swarte uit 
sy verleentheid te help, is die Blanke gedwing om te bely dat dit alles sy skuld is en word die swarte se 
tekortkominge aan apartheid toegeskryf. Die swarte voel ook minderwaardig oor sy herkoms en deur ons 
s’n te beskerm, gee ons hulle aanstoot. Swartes haat nie die Blankes oor apartheid nie, dit is net `n 
gerieflike verskoning, dit is eerder `n intense jaloesie omdat hulle besef dat hulle nooit oor die Blanke se 
vermoëns sal beskik nie. 
As Jan van Riebeeck `n swart ras met `n beskawing so gevorderd soos sy eie ontmoet het, sou hy die 
swarte as sy gelyke aanvaar het. Wat hy gevind het was `n dom, primitiewe barbaar – daar was niks wat 
aan `n beskawing gekoppel kon word nie. 
Die swarte se eie taal moes vir hom geboekstaaf word deur die Blanke “verdrukkers”, en tog was daar nog 
nooit in die geskiedenis `n Blanke minderheid wat soveel vir `n swart meerderheid gedoen het as hier in 
Suid-Afrika nie. 
Die woord “rassisme” het `n vloekwoord geword, terwyl die betekenis daarvan “`n liefde vir en `n voorkeur 
aan jou eie soort” is. Enige persoon met `n spesifieke identiteit, wat deur genetiese oorerwing bepaal word, 
behoort `n rassis te wees. `n Mens hoor dikwels “shame, hulle het nie gevra om swart te wees nie”. 
Hoekom moet ons skuldig voel oor ons wit is? Hulle is die wilde diere van die vyfde dag wat daarna met die 
heidennasies verbaster het, dus is daar geen vergelyking tussen ons en hulle nie. Ons deel net dieselfde 
hoeveelheid chromosome wat verbastering moontlik maak. Baie interessant is die feit dat `n swart man se 
semen `n gorillawyfie kan bevrug, maar nie die van `n wit man nie. Die Bybel beskou die swarte as `n dier, 
ook omdat dit sê dat Nebukadnesar onder die diere gaan woon het, waar hulle vir hom huisvesting en 
groente gegee het. (`n Bobbejaan of aap-tipe sal weghardloop en nie een van die twee vir jou gee nie). 
Soos ons reeds gesien het, kan hierdie diere ook werk vir `n loon, `n roukleed aantrek en snags by die 
huise inbreek, en solank as wat hulle nie die kleur van hul velle kan verander nie, hulle geweldenaars sal 
bly. 
DIE FISIESE VERSKILLE TUSSEN BLANK EN SWART:-  
Rev Ramo skryf in sy boek, “Equal Under The Skin”, dat die skedelbene in swartes vroeër en vinniger 
verhard het as die kraakbeenhegtings tussenin. Die resultaat is `n baie dik, harde skedel, met geen ruimte 
vir verdere groei en ontwikkeling van die brein nie. Twee wetenskaplikes wat die boek, “The Bell Curve” 
geskryf het, het die volgende bevindings gemaak:  
1) Intelligensie word deur OORERWING bepaal en tot `n mindere mate deur omgewingsfaktore.  
2) I.K.-toetse het getoon dat die I.K. van swartes gemiddeld 15 punte laer is as die van die Blankes, (toetse 
is in Amerika uitgevoer), en  
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3) Die VSA se intellektuele gesondheid agteruit gaan omdat dom mense meer babas het as die kognitiewe 
“elite”.  
Die volgende fisiese verskille tussen Blank en swart kom uit “History Of Creation” deur dr. Haeckel: 

• Die swart rasse het nie die maag ensiem wat melk in die maag suur maak nie. 
• Die molekulêre samestelling van bloed tussen Blank en swart rasse verskil. As dit met `n 

bloedoortapping vermeng raak, kan dit die dood by Blanke kinders en invaliditeit by volwassenes 
veroorsaak. 

• `n Swarte beskik nie oor stereo- of dieptevissie nie, hy kan nie behoorlik afstand skat nie. 
• Die Blanke vrou se bekken is rondvormig en die swart vrou s’n driehoekig. 
• Verskille kom voor in kleur, hare, plat neus en die kakebeen struktuur. Tande groei met `n skuins 

hoek uit hul kaste. 
• Die Blanke het `n lang, smal skedel teenoor die kort breë skedel van die swarte. Omdat dit dik, 

solied en plat van bo is, is dit geskik vir die dra van swaar laste, hulle nekke is ook korter en 
stewiger. 

• Die Blanke se brein is ligter van kleur en weeg gemiddeld 150 gram swaarder. 
Die Westerling se Christelike godsdiens, kultuur (letterkunde, musiek, kunsskatte ens), uitvindings en 
ontdekkings (wiel, radio, vliegtuie, rekenaarwetenskap) en opvoedkunde getuig onteenseglik daarvan dat 
die swartman geen bydrae gelewer het nie. 
Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die 
sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie Ps.1:1.  

“Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links Pr.10:2,”  
en dit kom nie in nuwe vertaling voor nie.  

HOOFSTUK 11 
SENDINGWERK IS SONDE 
Liberale Christene beweer dat bose geeste die swarte van Afrika geestelik en intellektueel gestrem het. Sy 
beheptheid met voorvadergeeste, die tôkôlosie (incubi-gees) en al die ander bygelowe, glo hulle, het hom 
tot so mate oorheers dat hy nie kon ontwikkel nie. (Die Witman het hierdie situasie natuurlik vererger met 
sy apartheidswette!). Indien hierdie siening waar is, wonder `n mens hoe die Oosterse volke dan daarin 
kon slaag om `n beskawing tot stand te bring. Dit is hierdie selfde mense wat sê hulle ken volksvreemdes 
wat “wonderlike Christene” is. Wat sê die Here hiervan? Ek is NET gestuur na die VERLORE SKAPE VAN 
ISRAEL…daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af…en HULLE mag nie met julle meng nie…Dit 
maak nie saak hoe goed ons bedoelinge is nie, die Here het sekeres verbied om in Sy vergadering te kom. 
(Lees weer Rom.9:13-16. Dit is nie vir ons om te vra waarom God oor sekeres barmhartig is, en oor ander 
nie). 
`n Mens sal vra hoe dit dan sonde kan wees om die Woord van Christus te versprei. Die antwoord lê daarin 
dat dit aan volke verkondig word oor wie Sy Naam nie uitgeroep is nie, van wie ons ons moet afsonder en 
wie vertoornd is tot in ewigheid. In Lukas 15:4-6 lees ons dat daar groot blydskap hoort te wees oor een 
verlore SKAAP wat gevind word (skape verwys slegs na die huis van Israel). `n Goeie herder sal dus nie sy 
skape los om na `n verlore wolf te gaan soek nie en as hy dit gevind het, hom by sy skaapkudde voeg nie. 
Daar bestaan nie so iets soos `n VERLORE WOLF nie en dit maak nie saak watter soort bedekking hy het 
nie, `n WOLF SAL NOOIT `n SKAAP KAN WEES NIE. 
Al is die Boodskap alleenlik vir Israel, staan daar ook geskrywe:  

“En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die Here te 
soek maar hulle sal dit NIE vind nie Amos 8:12. Geen baster mag in die vergadering van die Here kom 
nie Deut.23:2 …en `n slegte boom (volk) kan nie goeie vrugte dra nie …Nie elkeen wat vir My sê: Here, 
Here! Sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie Matt.7:18. 

Weer eens is dit gerieflik vir die kerke om te verkondig dat “alles het verander met die koms van Christus”, 
wat beteken dat hulle lidmate kan mislei deur die Woord te verdraai om by die wêreld se liberale prediking 
aan te sluit. Behalwe die feit dat hierdie woorde nêrens in die Bybel voorkom nie, staan daar wel geskrywe 
dat Christus dieselfde is gister, vandag en môre. Liberale kerke is dus besig om onder die dekmantel van 
godsdiens die weg te baan vir die Antichris. 
Liberale leraars is ook lief om te vertel van die Kanaänese vrou in Matt.15 wie se dogter Christus genees 
het van bose geeste. Maar deur sekere verse uit te laat, mislei hulle hul gemeentes. Die vrou het Christus 
geroep (v22), Maar Hy het haar nie `n woord geantwoord nie. Die dissipels vra dat Hy haar wegstuur (v23). 
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Maar, Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel (24). Sy val voor 
Hom neer en roep om hulp (v25). Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders 
(van Israel) te neem en dit vir die hondjies (heidene) te gooi nie (v26). Sy sê vir hom dat die hondjies 
darem ook eet van die krummels van die tafel (v27), waarop Jesus haar dogter genees (v28). Jesus het 
slegs die bose geeste uitgedryf en nie haar siel gered nie. 
Die nuwe Suid-Afrika het ons die volgende geleer: Word daar aan die goddelose genade bewys, dan leer 
hy GEEN geregtigheid nie, wat onreg is, doen hy in `n land van reg, en hy sien die hooglied van die Here 
nie Jes.26:10. En wie op rotsagtige plekke gesaai is – dit is HY wat die woord DADELIK met blydskap 
aanneem, maar het GEEN WORTEL IN HOMSELF nie, hy is NET VIR `n TYD, en as daar 
VERDRUKKING KOM TER WILLE VAN DIE WOORD, struikel hy DADELIK Matt.13:20-21. (Dit is destyds 
bewys tydens die “liberation struggle” in die destydse kolonies. Die eerste Blankes wat vermoor is, was die 
sendelinge, en hulle is deur die sogenaamde swart bekeerdes vermoor wie hulle Bybels dadelik verruil het 
vir AK47’s). 

“Wat sal jy sê wanneer Hy as hoof oor jou aanstel DIEGENE WAT JY SELF GELEER HET OM JOU 
VERTROUDE VRIENDE TE WEES? Jer.13:21. MOET `n MENS DIE GODDELOSE HELP, EN HET U 
LIEF DIE WAT DIE HERE HAAT? DAAROM KOM DAAR NOU `n TOORN (straf) OP U VAN DIE 
HERE 2 Kron.19:2. Julle trek rond OOR SEE EN LAND OM EEN BEKEERLING TE MAAK, en as hy 
dit geword het, MAAK JULLE HOM `n KIND VAN DIE HEL, twee maal erger as julleself Matt.23:15”.  

Indien `n Blanke `n swarte bejammer of barmhartigheid teenoor hom toon, beskou die swarte hom as `n 
swakkeling, omdat dit sy natuur is om te glo dat dié wat sy guns wil wen, dit uit vrees vir hom doen. 
Swartes lag vir liberaliste en vertrou selfs nie die wat lid van die ANC is nie, want as hulle hul eie soort kan 
verraai en verlaat, sal hulle nooit deur die ander vertrou kan word nie. Geen swarte sal van sy 
geweldsplanne afsien nie, al sou hy selfs daarvan bewus wees dat die slagoffer `n “Ja”-stemmer, lid van 
die ANC is of sendingwerk doen. Só persoon is in sy oë `n swakkeling en het in elk geval `n wit vel en word 
as vyand beskou. 
Nokuzalo Mndende, dosent van godsdienstige studies aan die Universiteit Kaapstad het verklaar:  

“Baie swart mense is miskien in naam Christene, maar nie in die praktyk nie. Die Christendom is iets 
wat swartmense aangeleer het. Tradisionele gelowe is iets waarmee hulle gebore is en waarvolgens 
hulle leef. Swart predikers van baie hoofstroomkerke preek in die dag oor die Christendom en neem 
in die aande aan tradisionele rituele soos voorvadergeesaanbidding deel. Hoewel sendelinge 
probeer het om swartmense te verander, het hulle gefaal.”  

(Al ooit gehoor van `n swarte wat uit eie inisiatief sendingwerk begin doen het, sonder dat Blankes hom 
finansieel ondersteun en onderhou?). 
Joan Hofmeyer skryf in haar boek Die Berg Sion Wat Hy Liefhet:  

“Geen sendingwerk onder hulle wat nie van Israel is nie, sal ooit `n enkele vrug oplewer nie, ook is dit 
vrugteloos om al daardie miljoene Bybels te versprei onder hulle waaroor Sy Naam nie uitgeroep is 
nie”. 

Albert Schweitzer, Nobelpryswenner, het na 52 jaar as `n sendeling in Afrika verklaar dat hy sy tyd 
gemors het, en erken dat swartes tot `n sub-ras behoort en dat die witman sy meerderwaardige status 
moet behou. Verder het hy gewaarsku dat indien `n wit man poog om as sy gelyke onder hulle te leef, hulle 
hom en sy werk sal vernietig. 
Nog `n voorbeeld van iemand wat met hierdie “broederlike liefde” tweede gekom het was Sir Garfield 
Todd wat Eerste Minister was van Rhodesië tussen 1953 en 1958. Op `n party kongres in 1958 is hy 
verslaan a.g.v. sy ondersteuning aan die terroriste magte gelei deur Robert Mugabe. Hy is egter met 
ridderskap deur die Britse koningin beloon vir sy ondersteuning en deelname aan die “liberation struggle” 
van Mugabe. Wat interessant is, is dat hy nou Zimbabwe burgerskap geweier word. 
Die nuwe volkslied Nkhose Sikele ‘iAfrika, is ook gladnie so onskuldig soos dit mag klink nie. Dit is nie `n 
“gebed vir Afrika” soos voorgegee word nie, maar `n gebed vir die voorvadergeeste van Afrika. Enige 
persoon wat saam sing, al ken en verstaan hy nie die woorde nie – al staan hy net op aandag, 
vereenselwig hom met Satan en gee eerbied aan die voorvadergeeste. 
Ons voorvaders het groot opofferings gemaak ter wille van hul vryheid. Die Franse Hugenote het hul land 
en besittings prysgegee. Die grensboere het hul waens gepak, die binneland ingetrek en die gevare en 
aanvalle wat op hulle gewag het, trotseer. Hulle het twee Vryheidsoorloë deurgemaak en die pyn en lyding 
van die konsentrasiekampe vir hulle en ons, die nageslag, se vryheid. Maar ons sê: “Nee vat ons land, vat 
ons vryheid, vat ons kinders se toekoms, maar moet asseblief net nie ons sport vat nie!” (Hoeveel Blankes 
het nie “Ja” gestem, en daardeur hul Blanke soewereiniteit prys gegee net ter wille van sport nie?). 

“JUDA (die Boerevolk) het troueloos gehandel en `n GRUWEL in Israel en Jerusalem gepleeg, Juda het 
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die HEILIGDOM van die Here ONTHEILIG (heidene in die kerke toegelaat en apartheid as sonde bely) 
en die dogter van `n uitlandse god getrou (aanvaar die heidene) Mal.2:11.” 

HOOFSTUK 12 
VERRAAD TEEN DIE BOEREVOLK 

“En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van My Naam. En dan sal baie tot struikel gebring 
word en MEKAAR VERRAAI en MEKAAR HAAT. En baie VALSE PROFETE sal opstaan en baie mense 
MISLEI. MAAR WIE VOLHARD TOT DIE EINDE TOE, HY SAL GERED WORD Matt.24:9.” 

Adriaan Snyman skryf:  
“Daar is egter nie meer `n plek waarheen getrek kan word nie, en die Boer staan reeds met sy rug 
teen die muur, want sy haglike omstandighede vandag is nie omdat hy aangeval en te lafhartig was 
om hom te verdedig nie, maar omdat hy verraai en uitgelewer is aan presies dieselfde vyand teen 
wie hy daar by Bloedrivier geveg het”. 

Ons het die donker, moedelose tyd betree waarvan Siener van Rensburg gepraat het. Ons volk, wat bereid 
was om die wapen op te neem voor die 1994 verkiesing, het vertrou op afgetrede generaals en 
sogenaamde regse leiers wat ons bedrieg en in lokvalle gelei het. Die Boerevolk is selfs huidiglik in staat 
om sy land met geweld terug te neem, maar omrede hy leierloos is (geen “leier” kan na dese vertrou word 
nie), en omrede daar nog verraaiers in sy midde is wat hom aan die vyand sal uitlewer, is hy magteloos. 

“As dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en 
neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. As DAARENTEEN die WAG die swaard sien kom en met die 
basuin NIE BLAAS NIE (die volk nie waarsku nie), sy bloed sal Ek van die hand van die wag 
eis…WAAROM WIL JULLE STERWE, O HUIS VAN ISRAEL? Eseg.33:2-6.” 

Dr. Verwoerd was die laaste leier wat die basuin geblaas het. Na die Rivonia-verhoor (waartydens Mandela 
en sy makers lewenslange tronkstraf opgelê is) het hy in sy verklaring gesê:  

“Wanneer dus gesê word hulle (die wêreld) is bly dat Mandela `n lewenslange straf en nie `n 
doodstraf gekry het nie – want hy mag nog, soos Kenyatta die leier in die toekoms word – dan sê ek: 
God verhoed dit!” (Uit Rivonia-Masker Af deur Lauditz Strydom). 

Geen leier het na Verwoerd die basuin geblaas om die volk te waarsku teen `n kommunistiese oorname 
nie, inteendeel, hulle het in die geheim met die vyand gekonkel en ons uitverkoop.  

“Wat vir `n OMKOOPGESKENK die skuldige (Mandela) regverdig verklaar en die reg van die 
regverdige hom ontneem Jes.5:20. Wee hulle wat planne diep verberg…wie se werk in duisternis 
plaasvind Jes.29:15. Omdat julle met leuens (misleading) die hart van die regverdige droewig gemaak 
het… EN DIE HAND VAN DIE GODDELOSE VERSTERK HET Eseg.13:22. Julle wat van die reg `n 
afsku het, en ALLES WAT REG IS VERDRAAI Miga 3:9.”  

Voor die 1994 verkiesing was daar `n paar opregte Boere van die kaliber van De Wet, De la Rey en Jopie 
Fourie wat die kommunistiese oorgawe probeer stuit het. Ons dink in hierdie verband aan die twee regses, 
Clive Derby Lewis en Janusz Walus, wat in belang van Blanke Soewereiniteit die kommunis, Chris Hani, uit 
die weg geruim het. (Verskeie sluipmoordaanvalle op Hani deur die vorige regering en die ANC was 
onsuksesvol. Hulle het geweet dat Hani Mandela sou opvolg a.g.v. sy groot aanhang – en dit was nie deel 
van die plan nie). `n Man soos Eugene de Kock wat in opdrag van die vorige regering sekere opdragte 
moes uitvoer, sit agter tralies, terwyl die wat die opdragte gegee het, hulle hande in onskuld was.  
Ons politieke gevangenes betaal `n baie duur prys vir die opoffering wat hulle vir God, Volk en Vaderland 
gemaak het, terwyl AL die ANC/SAKP terroriste wat gruweldade gepleeg het, amnestie ontvang het. Selfs 
ons eie mense kritiseer ons vryheidsvegters omrede “jy nie iemand mag doodmaak nie”. Die kerke 
verkondig dit ook, maar wat sê die Woord? 
Die hele Woord en tien gebooie is aan ISRAEL gegee. Ons moet ons NAASTE liefhê en indien nodig 
vrymoedig berispe. Ons mag ook nie ons NAASTE vermoor nie (Ex.21:14). Maar die sewe nasies in 
Deut.7 moet ons verslaan en geheel en al met die banvloek tref wanneer ons in die land kom wat die Here 
aan ons vaders met `n eed belowe het (v2). Want ons is `n apartgestelde volk wat God uitverkies het (v6), 
en die wat Hom haat moet vernietig word (v10). 
Hierdie opdrag is nie deur die jonge Boerevolk uitgevoer nie, want hy is deur die kerk geleer dat Christene 
nie aanval nie, maar slegs mag verdedig. (Vandag mag hulle dít nie eers doen nie). Maar, toe hierdie paar 
opregtes besef hul Volk word aan die Antichris uitgelewer en daar kom `n uitlandse koning oor hulle heers, 
wat nie uit die midde van hul broers aangestel is nie (Deut.17:14), was hulle bereid om hul lewens te waag 
om hierdie oorname te stuit. Die woorde, “ons sal lewe ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika” (wat hierdie 
Volkie al die jare met groot eerbied en op aandag gesing het), het hulle ten minste by die daad gevoeg. 
Vandag word hulle deur die wêreld en Christendom uitgekryt as moordenaars en rassiste, terwyl hulle net 
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God se opdrag uitgevoer het, `n opdrag wat vandag nog steeds geldig is want: God is geen man dat Hy 
sou lieg nie en Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Geseënd sal hulle wees 
belowe God in vers 12, omdat hulle hierdie opdrag uitgevoer het. 
Clive Derby-Lewis het verklaar:  

“Niks, behalwe die pad na die dood toe is onomkeerbaar nie, en niks wat nie deur ons Hemelse 
Vader georden is nie, is onvermydelik. Ons volk sal weer vry wees”.  

Lood van Schalkwyk het die volgende pleidooi gelewer:  
“Volk van die Allerhoogste, dien U Skepper met vrees, want Hy is met julle vir ewig”.  

(Lood is in die gevangenis oorlede weens mishandeling en versuim). Stefaans Coetzee het ook gesê:  
“Ek stem nie vir my land nie, ek veg daarvoor”.  

Ons sal nooit weet tot hoe mate ons volk werklik verraai is, maar die grootste verraad wat gepleeg is, is 
sekerlik die NUWE BYBELVERTALING. Dit is `n gesamentlike teks wat deur die VATIKAAN en OXFORD 
neergelê is. Die hele doel van die Nuwe Vertaling en die WêRELD RAAD VAN KERKE (WRK) is om alle 
gelowe en volke gelyk te stel en om die Christelike geloof af te water na net `n tipe leefwyse. Die Nuwe 
Vertaling en die WRK is dus instrumente van die Illuminati/Geldmag/Edomiete om die instelling van die 
Eenwêreldregering te bespoedig. Vir hierdie magte was dit veral belangrik om die Nuwe Vertaling by die 
Dogter van Sion te laat posvat. Die Rockefeller Foundation het 40 miljoen Rand geskenk aan die Fakulteit 
Teologie vir die druk hiervan. (Waarom sou hierdie “Joodse” mag miljoene skenk vir die druk van Bybels vir 
die Boerevolk as hulle nie `n verskuilde agenda wou bevorder nie?). 
Rachel Tingle skryf in haar boek The Struggle In The Church In South Africa, dat die WRK meer as 
1,35 miljoen dollar aan die ANC geskenk het en 276 000 dollar aan die PAC. Die WRK se seminare, wat 
deur alle gelowe bygewoon word, word geopen met sataniese danse en rituele. Hoe kan Christenkerke 
hulle hiermee vereenselwig? (Hierdie vertaling word in al die susterkerke gebruik). 
Waarlik, kyk, BEDRIEGLIK WERK DIE LEUENPEN VAN DIE SKRYWERS Jer.8:8. Hier is een van meer 
as 3500 veranderinge:  

OU VERTALING: “Geen baster mag in die vergadering van die Here kom nie, selfs sy tiende geslag 
mag nie in die vergadering van die Here kom nie Deut.23:2.”  
Die NUWE VERTALING lees: “Niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid 
van die gemeente word nie…” 

Volgens laasgenoemde mag `n kind wat binne volksverband, maar voor die huwelik verwek word, nie deel 
van God se volk word nie, maar homo’s wat ontoelaatbare geslagsgemeenskap beoefen word deur die 
kerke aanvaar. Baster/mamzer word gebruik om iemand te beskryf wat oor die rassegroep heen verwek is 
en dit het niks te doen met seksuele gedrag nie. Ander interessante vergelykings is 1 Joh.5:7-8, Luk.17:9, 
Lev.21:17 en Pred.10:5.  
En terwyl ons op die Ou Vertaling van 1933 staatmaak vir die waarheid, is dit verbasend om te merk hoe 
dié selfs verskil van die oorspronklik Skrif. Maar, Satan mag nie oorwin nie en daarom sorg ons Vader dat 
Sy kinders wel by die waarheid uitkom – selfs die 1933 uitgawe, want wie soek, sal vind. God is nie `n 
leuenaar nie. Die kerk is besig met `n liberale teologie om Sy volk te mislei en op `n dwaalweg te plaas, 
sodat hulle nie weerstand sal bied teen die instelling van die antichristelike Wêreldregering nie. 
Die predikante en pastore het die volk ook nie gewaarsku of beskerm nie, en maak hulle skuldig aan 
leuenagtige waarsêery (Eseg.14:40). Wat net weiding aan hulself verskaf en die skape vir die wilde diere 
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…en partydig handel 
by die regspraak. Mal.2:7.”  

Die twee Israelstamme, Simeon en Levi, (Levi was die priesterlike familie wat Israel moes dien), is die een 
soos die ander…Altyd gereed vir geweld…Hulle wapens is werktuie van geweld…Hulle het Jakob 
(Boerevolk) gehaat gemaak onder die inwoners van die land, die Kanaäniete en Feresiete (swart nasies), 
terwyl Jakob net `n klein klompie was…Vervloek is hulle toorn…In hulle vergaderings wil Ek nie kom 
nie…Koelbloedig het hulle mense vermoor en diere mishandel…Gen.49:5-7 en 34:30. 
Die Leviete (priesters, predikante en sendelinge) was teen die Groot Trek gekant en het die swart nasies 
gehelp en aangehits teen die Voortrekkers. Hierdie aanslag teen die Boer het nie daar geëindig nie, maar 
duur vandag nog steeds voort. Ons kerke was die grootste enkele instrument wat gebruik is om ons volk 
oor `n tydperk te breinspoel, kondisioneer en voor te berei vir die kommunistiese oorname. 
Daar is nie `n ENKELE denominasie wat die Bybel in sy geheel aanvaar of verkondig nie, alhoewel 
geeneen dit ooit sal erken nie. Dele van die Bybel word uitgelig, hulle besluit self die betekenis daarvan en 
`n godsdiens word om dit gebou. Dit word dan as “God se Woord” en “die waarheid” verkondig. Die res van 



 28

die Bybel word geïgnoreer en indien daarna verwys word, dan het dit maar net een of ander irrelevante 
betekenis en is nie regtig meer van toepassing nie, want alles het mos verander met die koms van 
Christus! 
DIE PROFETE EN DIE OU TESTAMENT:- Mense soek Christus net in die Nuwe Testament, maar om te 
verstaan wat Hy daarin sê moet ons verstaan wat Hy gesê het deur die profete, wat Hy nooit weerspreek 
het nie. Christus het self gesê: …aan hierdie twee gebooie hand die hele WET en die PROFETE 
Matt.22:37-40, en verwys Hy na wat gespreek is deur die profeet Daniël (Matt.24:15).  
In 1Pet 1:10-11 lees ons dat dit die GEES VAN CHRISTUS was wat die profete gerig het en in Jes.29:10 
dat die profete ons oë is. In Op.1:3 staan: Salig is hy wat die woord van die PROFESIE lees, en die wat dit 
HOOR EN BEWAAR wat daarin geskrywe is, WANT DIE TYD IS NABY. Ook: En laat hulle die 
TOEKOMSTIGE DINGE en wat SAL GEBEUR, te kenne gee Jes.44:7, en: Vra My aangaande die 
TOEKOMSTIGE DINGE, vertrou My seuns (profete)…Jes.45:11.  
Waarom sou God vir Daniël sê:  

“Hou die woorde geheim en verseël die boek TOT DIE TYD VAN DIE EINDE TOE, baie sal dit 
DEURSOEK en die KENNIS SAL VERMEERDER Dan.12:4.”  

God se volk was nie bedoel om die betekenis van hierdie profesieë vooraf te verstaan nie, maar nou in 
hierdie tyd raak ons angstig en wil ons by die betekenis daarvan uitkom. Maar, waarom tot nou toe geheim 
hou? Omdat die tyd aangebreek het vir die WARE ISRAEL om sy identiteit te besef, sodat hierdie 
profesieë in vervulling kan gaan. (Hulle sal weet dat Ek hulle God is en dat hulle DIE HUIS VAN ISRAEL, 
My volk is Eseg.34:30).  
Sou ons sonder die profete van ouds besef het dat ons die ware Israel verteenwoordig, en dat God ons 
volk in aansyn geroep het hier in die land suid van die riviere van Kus? Sou ons verstaan het waarom ons 
hierdie strafgerig moet deurmaak en dat daar ongekende vreugde en geluk voorlê vir die wat in 
verootmoediging na God terug keer? In die OU TESTAMENT staan: 

“…en al hierdie dinge AAN DIE EINDE VAN DIE DAE oor julle kom…na God terugkeer. Hy sal die 
verbond van jou vaders (Abraham, Isak en Jakob) NIE VERGEET NIE Deut.30:31.”  

En in die NUWE TESTAMENT wat daarby aansluit:  
“Het God miskien Sy volk verstoot? Nee, stellig nie! God het Sy volk wat Hy VANTEVORE geken het, nie 
verstoot nie Rom.11:1-2.”  

Sou God deur die profete gespreek het oor toekomstige gebeure indien dit nie op ons van toepassing sou 
wees nie? Beslis nie, want ons lees in Rom.23:19:  

“God is geen man dat Hy sou lieg nie…Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak 
nie?  
En in Mal.3:4-6: “…SOOS IN DIE OU DAE, en SOOS IN DIE JARE VAN DIE VOORTYD…WANT EK 
DIE HERE HET NIE VERANDER NIE.” 

(Alles het nie verander met die koms van Christus nie!).  
DIE WET HET NIE BY DIE KRUISIGING VERVAL NIE:- Wanneer ons geleer word dat die wet by die 
kruisiging verval het, of daar reeds op ons harte geskrywe is, (wat sou beteken dat Satan reeds oorwin 
het), is dit weer eens teenstrydig met die Bybel. Die OU VERBOND sal met `n NUWE VERBOND vervang 
word, maar eers in die eindtyd wanneer die oorblyfsels losgekoop word. Eers dan sal die WETTE in hul 
verstand gegee word en op hul harte geskrywe word. Die wet het dus intussen nie verval nie. 

“Want dit is die Verbond wat Ek NA die dae sal sluit met die huis van Israel (nadat die verstrooides 
versamel is) spreek die Here. Ek sal My WETTE in hul verstand gee en op hulle harte skrywe Heb.8:10.” 

Paulus het in Rom.3:19 (wat lank na die kruisiging geskryf is) gesê:  
“Nou weet ons dat alles wat die WET sê, Hy dit sê vir DIE wat onder die wet is (Israel), want deur die 
WET is die kennis van sonde.”  

Paulus sê verder in hoofstuk 9:1-3 dat die sakramente en WETGEWING aan Israel behoort.  
“MAAK ONS DAN DIE WET TOT NIET DEUR DIE GELOOF? NEE, STELLIG NIE! INTEENDEEL 
ONS BEVESTIG DIE WET. Rom.3:31.” 

Ook in die Nuwe Testament:  
“Maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan as dat een titel van die WET sou verval 
Luk.16:17. En Christus het verklaar: 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.”  

(Alles het nie verander met die koms van Christus nie!). 
`n NUWE VERBOND:- Die OFFERS van die Ou Testament moes gedurig herhaal word, terwyl die OFFER 
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VAN JESUS eenmaal plaasgevind het en heeltemal voldoende was. Jesus se offer het nie die wet vervang 
nie. 
God belowe dat Hy die verbond wat Hy met ons voorvaders gesluit het, nie sal vergeet nie (Deut.4:31), dit 
sal egter net met `n NUWE VERBOND vervang word.  

“Kyk, daar KOM dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda `n NUWE 
VERBOND tot stand sal bring, NIE VOLGENS die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het nie (die 
nuwe sal van die oue verskil)…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, spreek die Here. Ek sal My wette in hulle verstand gee 
en dit op hulle hart skrywe Heb.8:8-10.”  

God het geen fout gevind met die verbond nie, maar wel met die volk. 
Op die berg Sion sal God met Sy volk hierdie Nuwe Verbond aangaan:  

“Oorkant die riviere van Kus vandaan sal My aanbidders, My verstrooide gemeente, My OFFERANDE 
bring Sef.3:10. …wat jou betref, o Sion kragtens die BLOED VAN JOU VERBOND jou gevangenes 
loslaat Sag.9:11.”  
“Dan sal hulle hul opregtheid bely en die ongeregtighede van hul vaders…Ek dink aan My verbond met 
Jakob, Isak en Abraham (die Ou Verbond) en aan die Land (die berg Sion- die Nuwe Verbond) sal Ek 
dink Lev.26:40-42. Ek sal `n VERBOND VAN VREDE met hulle sluit en die wilde diere (swartes) uit hul 
land laat verdwyn Eseg.34:25. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangeneem wees, 
SOOS IN DIE OU DAE EN SOOS IN DIE JARE VAN DIE VOORTYD…WANT EK DIE HERE HET NIE 
VERANDER NIE Mal.3:4-6.” 

Na hierdie Verbond sal die wette in hulle verstand gegee word en op hulle harte geskrywe word. Dit sal nie 
nodig wees om vir hierdie opregte oorblyfsel `n klomp wette te gee wat hulle moet gehoorsaam nie, want: 

“ …hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer moet leer en sê: Ken die Here nie, want 
ALMAL sal My ken, klein en groot onder hulle Heb.8:11.”  

Totdat die opregte oorblyfsel versamel word is die wet die kennis van die sonde (Rom.3:19). Die Israeliete 
het nie gebly by die Verbond nie, maar die Nuwe Verbond wat God met Sy volk sal sluit in die eindtyd sal 
hulle by bly, want dit sal `n opregte oorblyfsel wees en daarom sal die wette in hul harte geskrywe wees.  

“En al jou kinders sal deur die Here geleer wees. Jes.54:13.” 
Dit is duidelik dat die offerande in Sef.3:10 en offer in Mal.3:4 verwys na `n Verbond of Gelofte tussen God 
en Israel (en dit het niks te doen met die offer wat Christus gemaak het nie). Daarom lees ons in Heb.8:8 
dat die Nuwe Verbond nie volgens die Ou Verbond sal wees nie, want hierdie keer sal dit VERBOND VAN 
VREDE wees.  
EMOSIONELE GODSDIENS EN VALSE PROFETE:- Omdat liberalisme die sleutel is tot die NWO word 
Christenkerke gebruik om die Blanke mensdom te oortuig dat “almal” hul broers en naastes is, dat Christus 
vir “almal” gesterf het en dat dit “onchristelik” is om teen volksvreemdes te diskrimineer. Engelse kerke het 
nog altyd `n liberale siening geopenbaar, terwyl die tradisionele Afrikaanse kerke eers later “naaste liefde” 
begin verkondig het (en tot so mate dat lidmate skoon skuldig voel oor hul wit velle). 
Kerke wat emosionele godsdiens beoefen (hande klap, uitgebreide hande, spreek in tale, wonders en 
genesings, uitdryf van bose geeste, koortjies word oor en oor gesing ens) is almal liberaal en staan hulle 
deure oop vir alle kleure en geure.  

“En as julle jul HANDE UITBREI, bedek Ek My oë vir julle, ook as julle die GEBED 
VERMENIGVULDIG, luister Ek nie, julle hande is vol bloed Jes.1:15.”  

Nou raak dit interessant!  
“Baie sal in DAARDIE DAG (die eindtyd) vir My sê: Here, Here, het ons nie in U NAAM 
GEPROFETEER…DUIWELS UITGEDRYWE…KRAGTE GEDOEN nie? En dan sal Ek aan hulle sê: 
EK HET JULLE NOOIT GEKEN NIE. GAAN WEG VAN MY, JULLE WAT DIE ONGEREGTIGHEID 
WERK Matt.7:22.“ 

As die Here diegene wat profeteer, duiwels uit drywe en kragte doen, nie ken nie, by WIE kry hulle dan die 
mag om hierdie kragte te doen? Is Satan nie besig om hierdie kerke, met hulle emosionele godsdiens, te 
gebruik om mense te bedrieg en op `n dwaalweg te plaas nie? 
Ons weet dat die mag waarteen ons veg nie van vlees is nie, maar van die duiwel self. Satan is nie 
Almagtig nie, maar beskik oor baie mag en daarom moet ons seker maak dat dit wel die Gees van God is 
waardeur hierdie kragte geskied, en nie deur Satan nie, wat onkundig en emosionele mense wil mislei nie. 
Dit is juis by hierdie byeenkomste waar die grootste misleiding plaasvind, omrede lidmate wonderwerke 
sien en beleef wat “IN DIE NAAM VAN JESUS” geskied en ook kwansuis boodskappe vanaf die “Heilige 
Gees” ontvang. Dit is UITERS BELANGRIK om daarop te let dat valse profete IN DIE NAAM VAN 
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CHRISTUS/JESUS/DIE HERE wonderwerke doen. 
Christus waarsku self in  

“Matt.24: Pas op dat niemand julle MISLEI NIE, WANT BAIE SAL ONDER MY NAAM kom (v4-5), en 
baie VALSE PROFETE sal opstaan, en hulle sal GROOT TEKENS EN WONDERS doen OM DIE 
UITVERKORENES TE MISLEI (V24).”  

Wie is die uitverkorenes? Israel, die Blanke westerse volke. 
Beëlsebul, die oewerste van die duiwels, het SELF duiwels uitgedryf (Matt.12;24). Die Fariseërs het ook 
deur Beëlsebul duiwels uitgedryf en daarom sal hulle (die duiwels) hul regters word (v27). `n Onreine gees 
wat `n persoon verlaat keer net met sewe ander terug (Matt.12:43-45). Deur bose geeste uit te dryf doen 
Satan homself dus geen skade aan nie. Hierdie koninkryk wat teen homself verdeel is (v25), is die kerk wat 
duiwels as regters het, waar Satan doenig is en waar verdeeldheid heers – `n koninkryk van Satan. 
Die “gawe” van die Heilige Gees word deur baie kerke misbruik om lidmate te lok. Hulle spits hulle 
hoofsaaklik toe op dinge waaraan die mens `n groot behoefte het: Genesings, wonderwerke en 
bonatuurlike verskynsels. En dan hoor `n mens ook dikwels hoe die Heilige Gees dit of dat aan hulle 
openbaar. DIE HEILIGE GEES SAL BESLIS NIE MET SATAN SAAMWERK OM `n WÊRELDORDE, WAT 
TEEN DIE CHRISTENDOM GERIG IS, DAAR TE STEL NIE! Maar hierdie emosionele Pinsterkerke en hul 
aanhangers beskou ook die “Jode” as God se uitverkore volk en die ander heidennasies as hul broers en 
naaste. Hulle help inderwaarheid die weg baan vir die Antichris. 
Die doel van hierdie dienste is misleiding en nie genesing nie. In Matt.24:24 lees ons dat valse Christusse 
en profete groot tekens en wonders sal doen om die uitverkorenes te MISLEI en in Op.20:3 dat dit SATAN 
is wat die nasies (die 12 stamme) MISLEI. Christus sê verder in: 

“Matt.24:4: Pas op dat niemand julle MISLEI nie.” 
Omdat tekens en wonders juis in liberale kerke plaasvind, word die uitverkorenes mislei om te glo dat alle 
rasse gelyk is voor God (die sleutel wat Satan nodig het). En a.g.v. al hierdie tekens en wonders sien ons 
`n herlewing (“revival”) in die Pinksterkerke. (Die suurdeeg van die Fariseërs in Matt.16:6 verwys na hul 
leer wat groei en vermeerder). Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsêery…terwyl die Here hulle 
nie gestuur het nie…wat hulle eie tong gebruik en sê: Die Here spreek…die profete wat My volk 
mislei…hulle het van die weg afgewyk… 
Om die Blanke mensdom nog verder te oortuig gebruik Satan dan ook volksvreemdes as mediums om 
genesings en ander wonderwerke te doen. Onkundige Blankes sal, na sulke ervarings, alle volksvreemdes 
beskou as hul broers en naaste, want die “Heilige Gees” doen dan wonders deur hulle! Daarom is dit 
belangrik om te kan onderskei tussen God se werke en Satan se misleiding. 
`n Goeie voorbeeld hiervan is Joshua, die “Black Prophet” van die “Church For All Nations” in Nigerië. Hy is 
deur die grootste Satanis is Afrika, nl. Olambo opgelei en verklaar self dat hy net akkedisse en iguanas eet. 
Bokant die deur van sy huis staan die woorde “There is no Deity, Allah is God” en bokant die kruis in sy 
kerk is die Illuminati-teken, die demoniese oog. Hy is ook `n multimiljoenêr en doen wonderwerke in die 
Naam van Jesus Christus! 
Hoe kan valse profete dan uitgeken word, aangesien hulle in die Here se Naam hul werke doen? Christus 
waarsku weer in Matt.7:  

“Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom (v15). Aan hulle vrugte sal julle hulle 
ken (v16). Nie elkeen wat vir My sê Here, Here! Sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie (V21).” 

Eerstens moet ons vasstel WIE die vrugte van die Gees (Gal.5:22) KAN dra en aan WIE die Heilige Gees 
gegee is. Bome in die Bybel verwys na volke.  

“`n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; 
maar `n slegte boom dra slegte vrugte…en `n slegte boom (volk) kan GEEN goeie vrugte dra nie…So sal 
julle hulle dan aan hulle vrugte ken Matt.7:16-20.” 

(Wingerde en vyebome verwys in die Woord na Israel). 
Ons het reeds in Hand.2:36-39 gesien dat die HUIS VAN ISRAEL die Heilige Gees sal ontvang indien 
hulle hul bekeer, want aan HULLE behoort die beloftes, en die beloftes sê Paulus in Rom.9:1-3 behoort tot 
Israel. Volgens Hand.5:31-39 is Christus gestuur om aan ISRAEL bekering en vergifnis te skenk, en ook 
die Heilige Gees, aan die wat GEHOORSAAM is. Verder lees ons dat almal wat die valse leraars gevolg 
het is uitmekaar gejaag…tot niet geword…afvallig gemaak…verstrooi. Hieruit leer ons ook dat valse 
profete nie tot die heidennasies beperk is nie, (Israel…die wat GEHOORSAAM is). Judas, na wie daar o.a. 
verwys word, was `n Israeliet. Christus het Sy dissipels verseker dat hulle krag sou ontvang wanneer die 
Heilige Gees oor hulle kom (Hand.1:8). Dit is dieselfde dissipels wie Hy bevel het om nie na die heidene te 
gaan nie, maar na die verlore skape van Israel. 
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Waarom sou die Heilige Gees gegee word aan nasies teen wie God juis die huis van Israel waarsku, 
diegene wie tot in ewigheid nie in Sy vergadering mag kom nie, van wie Israel hulle moet afsonder, wie 
vertoornd is tot in ewigheid en oor wie Sy Naam nie uitgeroep is nie? Want sulke mense is valse apostels, 
bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! WANT DIE 
SATAN SELF VERANDER HOM IN `n ENGEL VAN DIE LIG. Dit is dus niks besonders wanneer sy 
dienaars hulle ook VOORDOEN as dienaars van geregtigheid nie. 2 Kor.11:13. 

“MOENIE WAT HEILIG IS, AAN DIE HONDE GEE NIE; EN GOOI JULLE PêRELS NIE VOOR DIE 
VARKE NIE, SODAT HULLE DIT NIE MISKIEN MET HULLE POTE VERTRAP EN OMDRAAI EN 
JULLE VERSKEUR NIE Matt.7:6.” 

Satan verander hom in `n engel van die lig en kan beslis die gawes van die Heilige Gees namaak, 
insluitend die spreek in tale. 
Valse profete kan ook aan die volgende uitgeken word: 

1. Hulle spits hulle toe op gebedsgenesing en bonatuurlike verskynsels 
2. Hulle is emosioneel, (op die verhoë loop hulle gewoonlik heen en weer met die Bybel in die lug 

terwyl hulle preek. Hulle huil en skreeu wat die skares in `n emosionele toestand plaas). 
3. Hulle is liberaal en verkondig gelykheid tussen rasse. 
4. Hulle is finansieel welgesteld, (die “Here” sorg vir hulle, terwyl die kollektebordjie omgestuur 

word)…”sy priesters gee onderrig vir LOON, en sy profete is waarsêers vir GELD Miga 3:11.” 
Mense wat van nature emosioneel is, of hulle midde in `n krisis bevind, (siekte, dood, egskeiding, 
ekonomiese druk ens), is vatbaar en kan hulle vergryp aan hierdie tipe leer. 
Maar waar is dié wie Jesus belowe het, na Hom groot wonders in Sy Naam sou doen? Hierdie gawes sou 
nie tot die apostels beperk wees nie. God is Almagtig en tot alles in staat en weerspreek Homself nooit nie. 
Sy Woord is waarheid en elke profesie sal op sy gegewe tyd in vervulling gaan. Omdat ons in die eindtyd 
lewe moet ons kyk watter profesieë op ons tyd betrekking het en watter nou in vervulling gaan. Wat die 
huidige betref, het Israel reeds die tyd van strafgerig betree. Gedurende hierdie tyd sal God Hom nie deur 
wonders en tekens aan Sy volk openbaar nie. Inteendeel, God het Sy rug op Sy volk gedraai en wag dat 
hulle in verootmoediging na Hom moet terugkeer. Want in hierdie tyd het God ons Trooster, die Heilige 
Gees, vir `n ruk weggeneem en hierdeur sal diegene wat nie by die volk hoort nie, afgeskei word.  

“Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word…en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie. 
En van die tyd af dat die VOORTDURENDE OFFER afgeskaf word en die ontsettende gruwel opgerig 
word (NWO) sal daar duisend-tweehonders-en-negentig dae verloop Dan.12:10-11. Vir `n 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…Jy, ellendige, deur storm 
gejaagde, ONGETROOSDE Jes.54:7-11. Dan GAAN EK HEEN, EN KEER NA MY WOONPLEK 
TERUG totdat hulle skuld beken en My aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek Hos.5:15. 

Terwyl ons nie nou van GOD enige wonders of tekens kan verwag nie, verhoor Hy nogtans ons gebede, en 
het Hy begrip vir die magtelose situasie waarin die volk hom bevind want Hy sê:  

“Kom My volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir `n klein oomblik, 
totdat die grimmigheid verby gaan Jes.26:20.” 

(Dit is ook bedoel om in hierdie tyd Israel van valse prediking te beskerm, m.a.w. volksgenote moet die 
kerke verlaat). Ook lees ons in Matt.6:  

“En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die 
sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid (v5). Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou 
binnekamer, sluit jou deur en bid (v6). Maar so moet julle bid…laat U koninkryk kom (dit het nog nie 
gekom nie), en in 7:8-9: Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal 
oopgemaak word. “ 

Hier word nie na bonatuurlike verskynsels verwys nie. Wanneer gaan God dan Sy Gees uitstort sodat die 
jonges profeteer en die ou mense drome droom? Na die strafgerig, wanneer die verstrooides van Israel 
versamel word en in hul land aankom …dan het die koninkryk van God by julle gekom d.w.s. die 
duisendjarige vrederyk. Hierdie tyd lê voor die deur, maar ons het dit nog nie betree nie. 
Nadat die dissipels met die Heilige Gees vervul is, vertel Petrus wat die profeet Joël voorspel het:  

“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. Die 
son sal verander in DUISTERNIS en die MAAN IN BLOED voordat die groot dag van die Here kom 
Hand.2:16-21.”  



 32

Hierdie gebeure het nog nie plaasgevind nie, dus het God nog nie Sy Gees uitgestort nie! 
Joël 2, (waarna Petrus verwys het), beskryf die geweldige aanslag (strafgerig) en aanval op die Dogter van 
Sion (v1-9), die volk keer terug na God (v12-16), die ander nasies vra selfs: waar is julle God? (v17), die 
Here verskoon die Dogter van Sion en genees haar land (v18-27). En DAARNA sal Ek My Gees uitgiet op 
alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, en julle jongelinge 
gesigte sien (v28). Maar as Ek deur die GEES VAN GOD duiwels uitdryf, DAN HET DIE KONINKRYK VAN 
GOD BY JULLE GEKOM. Matt.12:28.  
Die strafgerig het reeds begin, die Heilige Gees is reeds weggeneem volgens die tydsberekening van 
Dan.12:11, en die groot dag van die Here (Sy koninkryk) het nog nie aangebreek nie, dus is Sy Gees nog 
nie uitgestort nie. 
DIE ROOMS-KATOLIEKE KERK:- Die Katolieke kerk het sy ontstaan by die ou Babiloniese Baäldiens van 
Rome. Baälpriesters het babas besprinkel wat hulle die reg gegee het om hierdie babas op te eis om aan 
Molog (Nimrod) te offer. Die bieg is ingestel om mense daardeur te kan afpers. 
Semiramis, `n heks, het haarself tot godin verklaar en daar is ook babas aan haar geoffer. Na Nimrod se 
dood het Semiramis (wat beweer het dat sy `n maagd was) swanger geraak. Die kind, Tammuz, het sy 
verkondig, is Nimrod se reïnkarnasie. 
Beelde van Semiramis en Tammuz het gedien as die verlosser van die mens. Nimrod se geboortedag was 
25 Desember en Semiramis het hierdie dag ingestel as die fees van die kerke. Dit is waar die kersboom sy 
ontstaan gehad het.  

“Want `n boom uit die bos kap hulle om. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met 
spykers en hamers, dat die nie waggel nie Jer.10:3-4.” 

Die Roomse winterfees is ook op hierdie dag gehou waartydens geskenke uitgeruil is. 
Vir die Roomse godsdiens was dit nie moeilik om net so oor te stap na die Rooms-Katolieke kerk waar al 
die ou bekende afgode, nou bekend as heiliges, aanbid kon word nie. Selfs die beeld van Semiramis en 
Tammuz op haar arm, is net so deur die Katolieke kerk oorgeneem en herdoop tot Maria en Jesus. 
Die Christenkerke het baie van die Baälgebruike behou deur Kersfees op 25 Desember te vier, asook die 
kersboom en besprinkeling. Selfs die kerktoring simboliseer `n man se geslagsdele, die teken van 
vrugbaarheid, en die ronde horlosie op die kerktoring was oorspronklik die son wat aanbid is. Die Roomse 
godin van vrugbaarheid was Venus, (van waar die term “veneral desease”). Die standbeeld van Venus met 
`n vis getuig hiervan. Die Katolieke kerke erken ook met trots dat hulle die Sabbat vanaf Saterdag na 
Sondag (die dag waarop die son aanbid is) verskuif het. 
Deur Kersfees te vier bring ons eerbied aan Nimrod (die pikswart seun van Kus), en op kommersiële vlak 
ondersteun ons die “Jood” wat elke situasie gebruik om geld te maak! 

HOOFSTUK 13 
DIE ‘JODE’ EN KOMMUNISTE SE AANSLAG OP DIE BLANKE VOLKE 
ENGELAND EN AMERIKA IS PIONNE VAN DIE “JOODSE” GELDMAG:- Efraim en Manasse is met die 
verstrooiing vanaf Europa onderskeidelik na Engeland en Noord-Amerika. Minder as 3% van Amerika se 
bevolking bestaan uit “Jode” terwyl hulle meer as 50% van hul parlement uitmaak. Die Engelse word ook 
regeer deur die “Jode”. In Engeland is Tony Blaire soos Clinton (en nou Bush), in die VSA, “a brilliant and 
true friend of the Jewish people”. Dit illustreer weer eens hoe hierdie Edomiete, deur groot moondhede te 
infiltreer, mag bekom om sodoende nie net hul ideologie op die betrokke land af te druk nie, maar daardeur 
die VN te ondersteun. Andersins, waar “Jode” nie strategiese poste beklee nie, sal Vrymesselaars as 
kandidate geïdentifiseer word.  
Verwoerd moes bv. uit die weg geruim word om plek te maak vir Vrymesselaars, wie ons aan die geldmag 
kon uitlewer. Benjamin se gebied moes ook aan die kommunis uitgelewer word en hoe waar was Ian 
Smith se woorde nie?: “Ons is nie deur ons vyande verslaan nie, maar deur ons vriende verraai”. (Die 
Vrymesselaar, John Vorster, het sy deel gedoen om Rhodesië en S.A. aan die kommuniste uit te lewer). 
Terwyl Engeland sy eie motief vir die Tweede Vryheidsoorlog gehad het, het die “Jode” 
(Edomiete/geldmag) die vyandskap tussen Brittanje en die Boere ook doelbewus aangewakker. Wie besit 
vandag ons land se rykdomme? Verder het die Britse Intelligensiediens en die CIA van Amerika nou 
saamgewerk om `n veelrassige “demokratiese” bestel hier te vestig. “MANASSE VIR EFRAIM, EN 
EFRAIM VIR MANASSE, EN HULLE IS SAAM TEEN JUDA Jes.9:20.” 
WIE IS EFRAIM/ENGELAND? :-  

“Die blom (roos-embleem) wat verwelk Jes.28:1. Efraim het die Here bitterlik geterg Hos.12:15. Efraim 
is gekoppel aan die afgode, laat hom staan Hos.4:17. Vals is hulle hart Hos.10:2. Hulle gaan na Egipte, 
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roep na Assur (met die heidene saam) Hos.7:11.”  
Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog is 30 000 plaaswonings afgebrand en alle vee afgemaai voordat 
vrouens en kinders na konsentrasiekampe weggevoer is. Hierdie mense is sonder enige bedekking teen 
die koue en reën aangejaag soos beeste, of op oop waens of treintrokke gelaai, soms dae lank sonder 
enige sanitêre geriewe of voedsel. Wat nie algemeen bekend is nie, is dat 100 000 swartes deur die 
Engelse bewapen en opdrag gegee is om Boeregesinne op plase aan te val en val hul grond te verdryf. 
Hierdie swartes het nie op hulle laat wag nie en het geroof, gemoor, geplunder en verkrag sover hul 
gegaan het. 
In die kampe waar mense omgekom het van honger, koue en vergiftiging, is moeders dikwels nie toegelaat 
om hul sterwende kinders vas te hou nie, maar is hulle in “tent hospitale” gelos om alleen te sterf. Dikwels 
het hulle ook nie geweet in watter grafte hul kinders lê nie. Daar was gevalle waar kinderlyke vir die varke 
gegooi is om van ontslae te raak. Aan die einde van die oorlog het nie `n enkele kind onder drie jaar die 
kampe verlaat nie. 
Hier volg `n paar aanhalings uit briewe uit die boek, Hou Vas Jong Suid-Afrika, deur Harper Martins: 

• Die sterfgevalle in die kampe was so baie dat die grafgrawers nie kon voorbly nie 
• Die volgende oggend het die lyke daar in die reën gelê met die nat hare oor die gesigte van die 

dooies met die oë oop en styf in die koue en dood 
• In die kampe het ek gesien dat huisgesinne gesterwe het van die honger 
• Daar was vitterjoel in hul suiker en ook gif in ander eetware 
• Baie maal het ek die geklaag van kinders gehoor: “Mammie ek gaan dood van die honger” 
• `n Vrou roep uit: “ek sterf van die honger”, en sy val dood neer met haar voorhoof op `n doringdraad 
• êrens klaag een: “ag, dis my laaste kind” 
• God, as ons volwassenes te veel gesondig het, laat hierdie gekerm van die kinders voor U opgaan 

as `n gebed 
• Waarlik, sulke vrouens moet noodwendig die moeders van `n groot volk word. 

Richard Crompton het geskryf: “In the Boer War the Brittish army practiced Ethnic Cleansing, giving rise 
to the phrase ‘Concentration Camp’”. 
Ramsay Mac Donald, (Britse eerste Minister 1929-1934), het in sy boek, What I saw In South Africa, 
geskryf:  

“Dit was die vrou wat die oorlog so lank laat voortduur het. Dit was in haar hart dat die 
Vaderlandsliefde opgevlam het het tot `n allesverterende warmte. Dit is sy wat terugkeer en niks 
vergeef en niks vergeet nie. Sy was altyd daardie vurig-sprekende wees of daardie stil engel wie se 
droewige kyk verskrikliker is as die bitterste woorde. Dit is sy wat haar oorlogshelde het, en haar 
dooies het om oor te rou. Dit is sy wat die diepste voel dat al haar lyding, haar eentonige wagte en 
haar gebede tevergeefs was. Die kampe het haar vir altyd van ons (die Engelse) vervreem. Die 
Boerkind sal opgroei aan die knie waar hy geleer sal word om ons te verag.” 
“Ek het oor honderde myle spoorweg gestoom wat deur blokhuise, loopgraaf en 
doringdraadversperrings beskerm word, ek het die pad bestrooi gesien met die bene van perde en 
beeste, en die stank van verrotte vleis op die veld gevoel. Ek het deur verlate stiltes en verbrande 
weidings gery waar skape eertyds geblêr en beeste gebulk het. Ek het na die swart mure van 
gebrande huise gekyk. Bowenal het ek by eensame grafte gestaan waar alleen skaapherder of 
beeswagter ooit sal ronddool, en die menigte kruisies buite die kampe gesien waar die klein 
kindertjies slaap.” 
“Ek noem die geklaag van moeders wat ween 
Die gekerm van kinders wat sterf 
Ek sien hul gedruk in `n moordenaarskamp 
Verjaag van hul woning en erf 
Ek doop my pen in die rooi robyn 
In die rooi van ons Boerebloed 
Ek grif op die voorhoof van elke kind 
Onthou wat jou nasie moes boet” 

Die aanslag teen die Boerevolk het nie daar geëindig nie, maar is voorgesit in die vorm van propaganda, 
ondersteuning aan die ANC en booikotte, soos Alfred Milner se woorde getuig:  

“The country is quiet, only it is a complete wreck. The farmhouses are all gone…The South African 
struggle continues, it is no longer war with bullets, but it is war still…The Afrikanerdom must be 
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exterminated.”  
(Dit is geen wonder dat God ons verbied om vir Efraim te bid (Jer.7:16), al is hulle deel van die huis van 
Israel). Efraim het nie alleenlik gruweldade teen die Boere en Duitsers gepleeg nie. In die eeue lange 
onderdrukking van Skotland deur Engeland is wonings afgebrand, vrouens verkrag en het menseslagting 
op `n groot skaal plaasgevind. Die eerste parlementsopening in 300 jaar het onlangs eers weer 
plaasgevind (om die Skotte te sus), maar hulle bly steeds onderdanig aan Engeland. (Die rolprent “Brave 
Heart”, wat `n herlewing in Skotse nasionalisme tot gevolg gehad, het daartoe gelei dat die Skotte op `n 
referendum, [oor `n eie parlement], aangedring het.)  
Ierland is ook eeue-lank deur Engeland onderdruk. (Die Skotte en Iere neem hewig aanstoot indien daar 
na hulle verwys word as Engelse). `n Hoofsaaklik aartappel produserende land, moes hulle `n kwota aan 
Engeland voorsien. Gedurende die 1840’s het `n hongersnood die Britse Eilande geteister wat etlike jare 
sou duur. Ierland kon die vereiste kwota nie voorsien nie en moes die bietjie wat daar was, hou om te 
oorleef. Vir vier agtereenvolgende jare is die oeste deur gewapende Britse soldate van die plase af 
weggeneem na wagtende skepe en `n verhongerde Ierse volk is agtergelaat. Twee miljoen het van die 
honger omgekom. (Dit het daartoe gelei dat groot getalle Iere geïmmigreer het na Wallis, Skotland, 
Engeland, Kanada, Australië, Nieu-Seeland en Suid-Afrika). Ons moet ook nie vergeet dat baie Iere en 
Skotte aan Boere kant geveg het gedurende die Tweede Vryheidsoorlog. 
Om terug te kom na die “Jode”. `n Paar aanhalings uit `n onderhoud wat `n Suid-Afrikaner met die 
haakneus, Cohen, van die VSA se “Council of Foreign Relations” gevoer het. Hierdie is `n goeie 
opsomming van wat werklik in ons land gebeur het. (Roepstem April 2001):  

“You have no idea what is happening around the world and in you country, South Africa…we are 
destroying your will to fight…Phychologically, through our continual bombardment of misinformation, 
we destroy you…you can no longer decide what is right and wrong…we will control the world through 
the UN…you accept things at your own expense…by the time we are finished with you, you will be 
begging us to implement the New World Order…you have not even realized that we control your 
government (de Klerk regering)…It is no longer a national government looking after your interests, it 
is an international government looking after ours. We bought Pik Botha, Piet Koornhof and FW de 
Klerk and their like years ago. Communists are our servants…it was our kind that gave life to 
communism…financed it…controlled and directed it in such a way that we can even give it a facelift 
and a new name like democracy…The world is our country…You have not even realized the role the 
parties like the DP play…they have done good work in fermenting the idea of creeping socialism…a 
confidence game to get you to surrender your country…We have crept into your minds with our 
liberal cancer, affecting every sector of your society…you will not even spend a cent of lift an arm to 
save yourselves…liberals are useful idiots…Then one day we will create some emergency to deceive 
you into believing that it will be in the interest of everyone’s safety if all firearms are handed in…but 
you will never get them back…you will be helpless and at our mercy…We will twist the laws to suit 
ourselves…You have brilliant, brave leaders but you do not follow them because we hold them up to 
contempt and ridicule them through our media…If you stood together we could do nothing. This is 
why we divide you into hostile groups…Divide and rule…one man one vote…Joe Slovo is telling you 
what to do and he is not even one of your countrymen, but Jew and a colonel in the KGB…you are 
so pathetic you make me sick…We do not want reform, we want your country. We swamp the 
country with “political refugees” and release the so-called “political prisoners”…driving the masses to 
want and terror…the victims believe they had been the prey of criminals…we appear as the saviors 
of the oppressed…we raise the expectations of the mob so they can be used to wipe out all who dare 
to stand in our way…Through most of your churches you are supporting the SA Council of Churches, 
which is controlled by the World Revolutionary Movement, 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 and open up your schools…do not even know that you originally came from 
the Biblical lands. Because you do not know we have tricked you out of your heritage. Just because 
there was no declaration of war it does not mean that you are not at war…Your State President (de 
Klerk) thinks he has joined us but when we have finished using him, we will dispose of him like a 
used contraceptive just like we did with PW Botha…” 

Amerika en Engeland se aandag is nie alleen op S.A. gevestig nie. NAVO (in Engels NATO – die militêre 
vleuel van die VN), word gebruik deur die geldmag om hul beplande Wêreldregering in plek te kry. Die VN 
hits konflik aan tussen verskillende etniese groepe in `n teikenstaat en verskaf selfs wapens aan die 
swakker groep om `n oorlog aan die gang te kry. Wanneer dié goed op dreef is, beeld hulle aanhoudend 
tonele uit van vlugtelinge wat in haglike omstandighede verkeer. Die hele wêreld se aandag is nou op die 
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betrokke land gevestig en tree NAVO nou in as die groot “vredemakers” en neem beheer van die land oor. 
WAT SIT AGTER DIE AANVALLE OP IRAK, KOSOVO EN AFGANISTAN?:- Die wêreld se derde grootste 
bron van natuurlike olie en gas lê in die Kaspiese See-streek in Sentraal Asië. Die Amerikaanse regering 
en sy vennote in NAVO asook die geldmag agter verskeie olie maatskappye is betrokke by die ontginning 
van hierdie olie. Weens die binnelandse ligging moet die olie d.m.v. pyplyne oor landsgrense heen vervoer 
word om marke te bereik. `n Trans-balkan pyplyn deur Joegoe-Slawië vanaf die Kaspiese See sal die 
Europese markte bedien. Hierdie pyplyn sal `n alternatiewe bied op huidige roetes wat onvermydelik deur 
Rusland moet loop. 
Slobodan Milosevic het die geldmag nie vertrou en het geweier dat `n pyplyn deur Kosovo gebou word. 
NAVO moes dus van die Milosevic-regering ontslae raak en het die verskoning gebruik dat hy “misdade 
teen die mensdom” gepleeg het weens sy optrede teen onwettige immigrante (die Moslem Albaniërs) in 
Kosovo. (Die betrokke pyplyn is intussen deur Kosovo gebou!). 
`n Addisionele pyplyn wat die Ooste sal bedien moet deur Afganistan loop, maar die Taliban-regime 
(destyds vryheidsvegters wat die VSA bygestaan, en in bewind geplaas het met die Russiese inval van 
Afganistan), het geweier dat die pyplyn deur hulle land gebou word, en moes dié ook uitgewerk word.  
En wat Irak betref is Sadam Hoesein se “menseregteskendings” teen Koeweit gebruik as rookskerm om sy 
land aan te val tydens die Golf Oorlog. Met die huidige oorlog wat Amerika teen Irak voer is “weapons of 
mass destruction” as verskoning gebruik terwyl geen bewyse hiervan gevind kan word nie. Amerika se 
eintlike doelwit hier is die verkryging van totale beheer oor olievelde van die Persiese Golf. Noudat Amerika 
beheer het oor Irak, is hulle besig met die volgende olie-staat Iran, en gebruik ook die ontwikkeling van 
kernwapens as verskoning. Maar, Noord-Korea, wat openlik erken dat hy reeds oor baie gevorderde 
kernwapens beskik, word nie aangeval nie, omrede hierdie streek oor geen oliereserwes beskik nie. 
Dieselfde geld vir Zimbabwe, met Mugabe se menseregte skendings. 
Die internasionale gemeenskap moet ook verby die media histerie oor Osama bin Laden kyk, want die 
VSA se nuwe “oorlog teen terrorisme” het niks te maak met `n stryd teen terrorisme nie. Weer eens is dit `n 
rookskerm wat geskep is deur die geldmagte om `n rede te kry om oorlog te maak om hul skatkamers te 
vergroot. Wat die aanval op die Wêreld Handelsentrum (World Trade Centre) en Pentagon betref, is daar 
genoeg bewyse wat daarop dui dat die VSA bewus was van `n beplande aanval (en dat Washington dan 
daarna sou reageer met `n oorlog). (Ook interessant is die feit dat daar geen hoë-rang offisiere in die 
Pentagon was tydens die aanval nie). Die Britse vloot, weermag en lugmag is ook `n week voor die aanval 
reeds in die Golf ontplooi en kort daarna was hulle so naby aan Afganistan geleë dat hulle die Amerikaners 
kon bystaan in hulle aanvalle op “terroriste teikens” in Afganistan. Waarom moes die hele land, waarvan 
bin Laden nie eers `n burger is nie, lei vir een man se beweerde sondes? Want, die Taliban moes vervang 
word met `n regering wat die beplande aanleg van `n oliepyplyn sou toelaat. 
Die VSA se openbare mening moes geswaai word ten gunste van `n oorlog teen Afganistan. Die Illuminati 
(in wie se diens Islam ook is), het dit met groot sukses gedoen of 11 September 2001. Tydens die 
destydse Russiese inval van Afganistan is bin Laden en sy Moslemvegters (die Taliban, toe 
“vryheidsvegters” genoem), deur die VSA bygestaan met fondse en wapens om teen die Russe te veg. 
Maar, met die onlangse inval van die VSA, word die einste Taliban nou “rebelle” genoem. Tydens die Iran-
Irak oorlog, is bin Laden in die geheim deur die VSA gefinansier, en vir sy betrokkenheid by die oorlog in 
Kosovo is hy onder andere met `n Bosniese paspoort beloon. Die provinsie is van die Serwiërs ontneem en 
aan sy “Balkan Brigade” gegee. `n Verdere konneksie is die Carlyle-groep wat bestuur word deur 
voormalige Republikeinse politici (o.a George Bush sr.), wie se belegging hoofsaaklik in die verdediging –
en lugvaartsektor is, wat beteken dat hulle geld verdien uit oorloë. Die bin Laden familie is een van die 
groot beleggers. 
Ons moet versigtig wees vir die sogenaamde. “Christen teen Moslem-oorlog”- frases wat nou dikwels 
gehoor word. Die VSA en die Weste is nie Christenlande nie, alhoewel hul dorpe en stede vol kerke staan. 
Die Weste, Islam, Kommuniste en swart Afrika staan onwetend in diens van die Illuminati, en maak dié 
gebruik van nasionalisme, patriotisme en godsdiens om konflik te veroorsaak om hul eie agendas te 
bevorder. Dit verduidelik waarom die VSA en Britse soldate in hierdie “oorlog teen terrorisme” nou te staan 
kom teen Moslemvegters, wat bewapen en opgelei is deur die CIA! 
DIE AANSLAG OP DUITSLAND:- Vanaf die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) tot op hede het hierdie 
bondgenote (Engeland en Amerika – wat beheer word deur die “Jode”), nie gerus nie. In die naam van 
“menseregte” en “vrede” is 800 000 Duitsers dood teen die einde van die Eerste WO a.g.v. `n 
hongerblokade wat Brittanje teen hulle ingestel het. Teen die einde van die Tweede WO het Brittanje 
Dresden (`n oorlogvrye sone) aangeval met fosforbomme en binne 36 uur 350 000 burgerlikes lewendig 
verkool. Gedurende dieselfde tydperk is agt vlugtelingskepe met `n totaal van 28 000 vrouens, kinders en 
oumense aan boord, gesink deur Britse vuurpylwerpers. Honderde Duitse offisiere is lewend in Pole 



 36

begrawe, terwyl vyf miljoen Duitsers (vrouens ingesluit) in Amerikaanse kampe omgekom het.  
Teen die einde van die oorlog het Churchill gesê:  

“Ons het dit reggekry om 6 miljoen Duitsers dood te maak, miskien slaag ons nog daarin om `n 
verdere 1 miljoen dood te maak voor die oorlog eindig”. (Onward Christian Soldiers!).  

Ook Hore-Belisha, die “Joodse” Britse minister, het geskryf:  
“…and when the smoke of battle clears there may be presented a tableau showing the Swastikead 
Christ, being lowered, none too gently into a hole in the ground”. 

Negers en Mongole is ook aangesê om vrouens, meisies en nonne te verkrag om die volk sodoende te 
verbaster. Honderde slagoffers het daarna selfmoord gepleeg. Die Duitsers, soos die Boere, moes 
heeltemal uitgewis word, of vrywillig deel word van die Wêreld reënboognasie om nie verder `n struikelblok 
te wees nie.  
DIE “HOLOCAUST”:- Wat die Tweede WO oorlog betref, het Rusland en Duitsland Pole tegelykertyd 
aangeval. Dit is dus vreemd dat Pole aan die einde van die oorlog onder kommunistiese beheer gekom 
het, terwyl dit juis die bevryding van die Pole was wat daartoe aanleiding gegee het dat Brittanje oorlog 
teen Duitsland verklaar het. Pole was aan die einde van die oorlog onder kommunistiese beheer, maar die 
Geallieerdes het die oorlog gewen! Maak dit sin?  
Europa en ander Blanke lande word daagliks oorstroom deur propaganda oor die “holocaust” waarby 6 
miljoen “Jode” (Edomiete) blykbaar vermoor is. Hierdie syfer asook hulle weergawe van die Tweede WO 
word ernstig bevraagteken deur historici. Dit, asook die konsentrasiekampe, word gebruik om die Nuwe 
Wêreldorde in elke Blanke land in te faseer. Vanaf die Tweede WO is Duitsland verplig om meer as 400 
miljard rand boeteskuld aan die Edomiete te betaal, en die proses gaan steeds voort. 
Die “holocaust” word kunsmatig aan die gang gehou omdat dit `n bodemlose goudmyn is wat die staat 
Israel, en verskeie “Joodse” organisasies befonds. Maar, Winston Churchill het in sy boek, The Second 
World War, wat ses volumes beslaan, nie `n ENKELE woord oor die “holocaust” geskryf nie. Was dit uit 
onkunde of omdat hy bewus daarvan was dat dit nooit gebeur het nie? Selfs in The Barnes Review, deur 
Vivian Bird, is nuwe inligting aan die lig gebring deur verskeie historici (waarvan geeneen twyfel dat daar 
wel `n holocaust plaasgevind het nie) dat: 

a) daar nie net Jode in die kampe was nie,  
b) dat die gaskamers `n fabel is en  
c) dat die getal wat gesterf het, (in Auschwitz), slegs 73 137 was, waarvan net 38 031 Jode was. 

Auschwitz was die grootste konsentrasiekamp waar na bewering alleen 4 miljoen “Jode” omgekom het. 
Hierdie syfer is in 1945 in The New York Times gepuliseer en hierdie “feit” is vir sestig jaar in talle 
publikasies oorvertel. Nou na vyftig jaar het sowel die New York Times as The Washington Post self berig 
dat die Poolse owerheid, in wie se land Auschwitz geleë was, erken het dat daar op die uiterste 1,5 miljoen 
mense daar dood is wat nie net Jode insluit nie. Die gedenkteken in die Auschwitzmuseum met verwysing 
na die syfer van 4 miljoen slagoffers is onlangs verwyder. 
Die meeste sterfgevalle in die kampe was as gevolg van tifus, `n hoogs aansteeklike siekte wat deur luise 
versprei word. Die gas, Zykon B, is gebruik om woonkwartiere te berook. Die “gaskamers” was in 
werklikheid disinfeksiekamers en die enigste slagoffers was dus net luise. 
Dr. Bruno Tesch was mede-eienaar van `n maatskappy wat Zykon B gas aan Duitse kampe verskaf het. 
Hy is van oorlogsmisdade aangekla waartydens daar valse bewyse en getuienis teen hom gelewer is. Hy is 
ter dood veroordeel en opgehang. 
Fred Leuchter, `n Amerikaanse ingenieur en kenner oor maniere waarop die doodstraf voltrek kan word, 
het navorsing gedoen op geboustrukture wat uitgewys is as die waar die Jode vergas sou gewees het. Hy 
het tot die gevolgtrekking gekom dat vergassing nie daar kon plaasgevind het nie. 
Volgens propaganda het amper al die “Jode” in die “holocaust” omgekom, maar nou skielik na 60 jaar is 
daar miljoene “holocaust survivors” wat kan getuig van gruweldade en noue ontkomings. En indien 6 
miljoen van hulle dood is, wat het van al die miljoene weeskinders geword? 
John C. Ball, `n professionele lugfoto-ontleder, geoloog en skrywer van Air Photo Evidence, het duisende 
lugfotos van Duitse konsentrasiekampe bestudeer en ontleed. Hy skryf dat hy geen bewyse kon vind van 
die beweerde holocaust, maar kan egter wys hoe die CIA in 1977 met die negatiewe gepeuter het om `n 
holocaust te fabriseer. 
Adolf Hitler het tereg gesê:  

“Op die orrel van die Westminster Abbey is die kommunistiese volkslied, Die Internasionale, na die 
diens gespeel.  

Dit het niks minder as die val van die Christendom bedoel nie”. Ook het hy in die Engelse weergawe van 
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Mein Kampf geskryf:  
“Should the Jew, with the aid of his Marxist creed, triumph over the people of this world, his Crown 
will be the funeral wreath of mankind, and this planet will once again follow its orbit through the ether, 
without any human life on it’s surface, as it did millions of years ago. And so I believe today that my 
conduct is in accordance with the will of the Almighty Creator. In standing guard against the Jew I am 
defending the handiwork of the Lord”.  

Sedert die oorlog bou Duitse weerstand op teen vergeldingsmaatreëls wat deur Geallieerdes afgedwing is 
en wat nog steeds van toepassing is. Die Reich het nie aan die einde van die oorlog verdwyn nie, dit was 
slegs hul weermag wat oorgegee het. En omdat geen vredesverdrag ooit deur Duitsland onderteken is nie, 
het hulle geen outonomie nie en verkeer hulle steeds onder voortdurende druk van die voormalige vyand. 
En alhoewel hul weermag onvoorwaardelik oorgegee het, is die soldate, die krygsgevangenes, eers jare 
later huis toe gestuur. Die gevolg was dat huisgesinne verbrokkel het deurdat kinders vaderloos moes 
grootword. In `n stad soos Berlyn, wat deur die Russe beset is, is vrouens herhaaldelik verkrag. Duitser 
leiers is by Nürenburg “verhoor” deur twee Litause “Jode” en tereggestel. 
Duitsers wat dit waag om te sê hulle glo nie die propaganda oor die “holocaust” nie, selfs in privaat 
gesprekke, word vervolg. Die voormalige leier van die regse NPD party, Günter Deckert, sit in die 
gevangenis omrede hy die sogenaamde. sesmiljoen-saga bevraagteken en `n vergadering vir die Britse 
Historikus, Dawid Irving, gereël het. (Irwing gaan nou vir drie jaar tronk toe oor hy die “holocaust” ontken 
het tydens `n toespraak in Oostenryk). 
Hitler se ryk word uitgekryt as “the most evil empire of the 20th century” en die apartheidsbeleid van 
Verwoerd as “the biggest crime against humanity”. Die Boere en Duitsers het die Illuminati en geldmag se 
planne vertraag, en daarom moes propaganda oor die “holocaust” en “apartheid” hierdie twee volke in 
diskrediet bring en ook `n skuldgevoel by hulle kweek om hulle van hulle beginsels te laat afsien. Hitler het 
die moed gehad om die Sinagoge van Satan (soos Christus hulle genoem het), aan te vat en daarvoor 
word hy ook deur die Christendom verwerp. 
Die “Jode” het `n vrees dat die “holocaust”-foefie oopgevlek sal word en wêreldwye Jodebejammering tot 
`n einde sal kom. Daarom al die rolprente, boeke en artikels wat daagliks in ons kele afgedruk word om die 
Blankerasse te breinspoel. (Die internasionale media en vermaaklikheidsindustrie word beheer die “Jode”). 
Hulle het rede tot kommer, want die tyd is naby dat hul ware identiteit bekend gaan word.  

“Want Ek het Esau ONTBLOOT, jou hart het jou bedrieg…Hoe is Esau deursoek…sy verborge skate 
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.” 

Vreemdelinge in Duitsland staan op 7 miljoen en die bestaan van die EU beteken dat die lande binne die 
EU geen landsgrense meer het nie. Daar kan dus vrylik beweeg word sonder paspoorte. Vier miljoen 
Duitsers is werkloos, omrede immigrante bereid is om vir `n laer loon te werk. Die resultaat is dat geweld 
teen vreemdelinge toeneem. 
Europa word oorstroom deur derdewêreld immigrante van Noord-Afrika. Hierdie swartes (hoofsaaklik 
Moslems) kom met geen besittings, geld of kundigheid na Europa toe en kan dus geen bydrae lewer tot 
reeds ontwikkelde beskawings nie. Met hul aankoms stel hulle dadelik eise, en toegewens moet gemaak 
word. Die resultaat is dat die betrokke land, (wie se mense honderde jare geneem het om `n beskawing en 
infrastruktuur daar te stel, met sy eie unieke erfenis en kultuur), sy eie identiteit moet prysgee om 
immigrante te akkommodeer. Indien daar nie aan hierdie eise voldoen word nie, word die regering van 
rassisme beskuldig en word voertuie aan die brand gesteek, winkels geplunder en eiendomme beskadig. 
(Dit is tipies Afrika-mentaliteit, en ons weet nou dat indien `n Kussiet nie die kleur van sy vel kan verander 
nie, hy `n geweldenaar sal bly). Die wettiging van die NWO volg dan spoedig (die afskaffing van die 
doodstraf, die wegneem van godsdiensonderrig en die vernietiging van volkskultuur en geskiedenis).   
In Europa, en veral Frankryk, het nasionalisme (wat nou rassisme genoem word), gegroei soos hierdie 
swart stormloop toegeneem het. Maar, indien `n regse party in bewind sou kom, (wat landsburgers teen 
immigrante sal beskerm), sal sanksies en boikotte net eenvoudig ingestel word. Dit maak nie saak hoe 
landsburgers voel of watter party hulle aan bewind plaas nie, die VN sorg dat `n regering in plek gestel 
word wat hulle agenda bevorder. 
KOMMUNISME:- Die NWO is gegrond op `n ontkenning van rasseverskille en is vry van Christelike norme. 
Sy leuse is “vryheid, gelykheid en broederskap”. Hierdie leuse vind, veral by die agtergeblewenes, byklank 
terwyl dié wat dit verkondig hulself ironies genoeg as meerderwaardig beskou en oor alle volke wil heers.  
Kommunisme word deur die “Jodedom” gebruik as basis vir hul beplande Wêreldregering, soos dit ook die 
geval in Suid-Afrika en die res van Afrika uitkristalliseer. (In Afrika word kommunisme net “demokrasie” 
genoem). 
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Die wêreldmagte besef dat die swarte tot `n minderwaardige sub-ras behoort en dat hy `n ambisielose 
parasiet is wat alewig bakhand voor die Witman moet staan vir “hand-outs” omdat hy nie daarsonder kan 
oorleef nie. En terwyl hierdie magte wil voorgee dat hulle vreeslik besorg is oor die swartman se welstand 
(deur kommunisme/“demokrasie” as `n aantreklike alternatief aan te bied) is dit in werklikheid egter slegs 
die Afrika-kontinent, met sy minerale rykdom en landbou potensiaal, waarin hulle belang stel. 
Esau het sy seun Edom genoem wat rooi beteken. Edom se seun was Amalek, wie tot in Rusland 
nagespoor kan word. Dit beteken dat Esau die toutjies trek in Rusland en deur die eeue die rigtinggewende 
hand teen Jakob (sy tweelingbroer/huis van Israel) was omdat hy sy eersgeboortereg aan hom afgestaan 
het. Die gewone Rus is `n Israeliet en moet nie as `n kommunis/”Jood” geklassifiseer word nie. Die 
Russiese “Jode” tussen hulle is die kommuniste. 
Aan die begin van die vorige eeu het `n terroriste-organisasie in Rusland tot stand gekom nl die “Social 
Revolutionary Party” wat onder volle “Joodse” beheer was. Dit was juis hulle wat die gruweldade teen die 
Tsaar (wat anti-Joods en pro-Boer was) en die Russiese bevolking gepleeg het. Sedert de revolusie van 
1917 word Rusland deur “Jode” regeer. Tydens die Tweede WO was 56 van hul 59 ministers “Jode”. 
(Stalin was `n Rus maar sy vrou `n “Jood” en ook hul raad se sekretaresse). Dit verklaar waarom Duitsland 
en Rusland aan teenoorgestelde kante geveg het. Hitler wou juis die Pole van “Joodse” oorheersing bevry. 

“Die Here sal teen jou `n nasie bring van ver, (as deel van die strafgerig) van die einde van die aarde af, 
`n nasie wie se taal jy nie verstaan nie, `n nasie hard van aangesig, wie `n grysaard nie ontsien en vir `n 
seun geen genade het nie. En hulle sal die vrug van die vee en die vrugte van jou land (rykdomme) opeet 
totdat jy verdelg is Deut.28:49-51. Kyk, daar kom `n volk uit die Noordland, en `n groot nasie word 
opgewek uit die agterhoeke van die aarde. Boog en lans hanteer hulle, hulle is wreed en sonder 
barmhartigheid, hulle stem bruis soos die see, hulle ry op perde, gewapen soos `n man vir die oorlog, 
TEEN JOU, O DOGTER VAN SION Jer.6:22.” 

Eseg.38 vertel ons dat Gog/Rusland met behulp van die Kussiete (swartes van Afrika) aan die einde van 
die jare `n land sal intrek wat weer van die swaard reggekom het (Tweede Vryheidsoorlog), wat versamel 
is uit baie volke en in veiligheid lewe. Gog sal met sy leërs en baie volke wat saam met hom is, kom by die 
volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde 
woon, om silwer en goud weg te dra, en om `n groot buit te maak. 

HOOFSTUK 14 
DIE TEKENS VAN DIE TYE 
Israel is altyd met `n vyeboom vergelyk en die VYEBOOM WAT BOT is NIE die “Jode” wat in 1948 
teruggekeer het na Palestina nie. Eeue lank het Israel nie geweet wie hy is nie, omdat die “Jode” dit 
sorgvuldig vir hom verberg het.  

1.  Wanner sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is Matt.24:32.  
2.  En leer van die VYEBOOM hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, 

weet julle dat die somer naby is Markus 13:28.  
3. Let op die VYEBOOM (Israel) en al die bome…dat die somer naby is Lukas 21:29.  

Die vyeboom wat bot is ISRAEL WAT ONTWAAK T.O.V. HAAR IDENTITEIT.  
Die onderstaande verse uit Matt.24 beskryf die gebeure waartydens die Blanke volke hul identiteit as 
uitverkorenes sal besef, wat Christus se koms vooraf sal gaan. Hierdie presiese boodskap word herhaal in 
Markus 13 en Lukas 21, (sien vorige paragraaf). Al drie hoofstukke verwys na die woorde wat Daniël 
gespreek het. DIT IS DIE BETEKENIS VAN DIE WOORDE WAT DANIëL MOES GEHEIM HOU TOT DIE 
EINDTYD TOE. 

1. Daar sal oorloë en gerigte van oorloë wees (v6) 
2. Die een nasie sal teen die ander opstaan en een koninkryk teen die ander. Hongersnode, 

pessiektes en aardbewings op verskillende plekke (v7) 
3. Hulle sal aan verdrukking oorgegee word en deur die nasies gehaat word (v9) 
4. Baie sal tot struikel gebring word, mekaar verraai en mekaar haat. Valse profete sal mense 

mislei (v11) 
5. Die evangelie van die koninkryk (Israel se ontwaking, versameling en Christus se koms) sal 

verkondig word oor die hele wêreld tot `n getuienis vir al die nasies (huis van Israel) (v14) 
6. Die gruwel (NWO) waarvan Daniël gespreek het, kom tot stand (v15) 
7. Dan sal Israeliete (buite Suid-Afrika) verdruk word soos nog nooit van tevore nie. God verkort 

hierdie tyd ter wille van die uitverkorenes (v16-22) 
8. Die koms van Christus (v23-30) 
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9. Die uitverkorenes van oor die wêreld word versamel (v31) 
Gedurende hierdie tyd sal Israel ontwaak (die vyeboom bot) en is die somer (uitkoms) naby (v32). 
Profesieë genommer 1-5 gebeur tans! 
Die geldmag wag op die regte krisis soos `n wydverspreide natuurramp of epidemie wat die regte klimaat 
sal skep vir die instelling van die NWO, omdat die aandelemark inmekaar sal stort. Rockerfeller het gesê:  

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations 
will accept the New World Order”. 

Hierdie chaos gaan `n perfekte geleentheid skep om wêreldwyd krygswet (ontwapening) af te kondig. Die 
wêreld-ekonomie sal in duie stort en dit sal die geleentheid bied om die nuwe kontantlose stelsel te 
implementeer. Die slimkaart (smart card) sal kontant, tjeks en kredietkaarte vervang. Dit sal gevolg word 
deur die mikroskyfie wat onder die vel ingeplant sal word (wat nie weer verwyder kan word nie). 
Die ware Christene sal die Antichris herken wanneer hy sy plek inneem, en dan sal hulle moet kies tussen 
God en Mammon. Baie sal die Antichris kies, omdat hulle nie sonder die merk sal kan oorleef nie en hom 
met sy stelsel sal beskou as `n makliker uitweg. 
 Die merk van die dier sal nie sonder moeite of oornag geïmplementeer kan word nie. Oorloë dwarsoor die 
wêreld en die miljarde mense wat aan die stelsel gekoppel moet word, sal nie vir die NWO `n maklike taak 
wees nie. Die VN sal sy hande vol hê met konflikte in Europa en die Midde-Ooste en sal nie baie aandag 
kan skenk aan die verafgeleë land aan die suidpunt van Afrika nie. Alhoewel hulle sal poog, sal hulle nie 
daarin slaag om hulle ideologie hier in S.A. af te dwing nie, want die Here het `n land uitgehou, die berg 
Sion, wat anderkant die riviere van Kus lê, waarheen Sy kinders sal vlug en in veiligheid woon. Blanke 
gelowiges elders sal in daardie tyd hierna toe vlug. 

“…sal die kinders van ISRAEL kom, hulle met die kinders van Juda saam, onder geween sal hulle 
voortrek en die Here hul God soek. HULLE SAL NA SION VRA, op die pad HIERHEEN sal hulle 
aangesig gerig wees, hulle sal kom en by die Here aansluit in `n ewige verbond Jer.50:4-5.”  

Oor die toekoms van Sion (S.A.):  
“Deur geregtigheid sal jy bevestig word, wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, 
en ver van verskrikking, WANT DIT SAL NIE BY JOU KOM NIE  Jes.54:14.” 

Ook in Daniël hoofstuk 4 lees ons van die droom wat Nebukadnesar gehad het oor die groot boom (volk).  
“Kyk, daar was `n boom IN DIE MIDDEL VAN DIE AARDE, en sy hoogte was groot. (Eseg.38:12 
vertel ons van `n volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat OP DIE 
MIDDELPUNT VAN DIE AARDE WOON)…Die boom het groot geword en sterk, en sy hoogte het tot 
aan die hemel gereik, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was (`n volk bekend aan 
die wêreld wat bo die ander nasies uitgestaan het). Sy blare was mooi en sy vrugte baie, en aan 
hom was vir alles voedsel, onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek, en in sy takke het die 
voëls van die hemel gewoon, ja, alle vlees is daardeur gevoed (die volk was voorspoedig en het vir 
alles gesorg)…`n heilige het uit die hemel neergedaal en gesê: Kap die boom om en kap sy takke af, 
trek sy blare af en verstrooi sy vrugte, laat die diere onder hom uit vlug en die voëls uit sy takke (die 
volk verloor sy mag en daardeur kry almal in die land swaar). MAAR LAAT SY PENWORTEL IN 
DIE AARDE STAAN…Die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy 
wil…en sy lot saam met die diere van die veld wees totdat SEWE tydperke oor hom heengegaan het…En 
dat hulle bevel gegee het om die penwortel van die boom te laat staan – u koningskap sal vir u bestendig 
wees vandat u erken het dat die hemel heers (die volk sal sy mag terug ontvang wanneer hy na 
God terugkeer).(v10-17).” 

Ons kan ons vaders nie onteer 
Die erfpand van ons vaders vroom 
Die diep gewortelde Vrijheids boom 

Die kap jul nooit en nimmer neer 
Sij spruite groei gedurig uit 

En dek nog eens heel Afrik’ suid       F.W. Reitz 

HOOFSTUK 15 
DIE BOEREPROFEET 
Alles wat Siener van Rensburg (1864-1926) tot voor sy dood voorspel het, het tot op hede net so gebeur 
en daarom kan ons aanvaar dat sy visioene oor gebeure wat voorlê ook in vervulling sal gaan. Dit is ook 
opvallend hoe sy voorspellings vir die hede en nabye toekoms ooreenstem met Bybelprofesieë en ook 
inskakel by huidige wêreldtendense en gebeure. 
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SIENER SE VOORSPELLINGS REEDS VERVUL 
Suid-Afrika: 

• Na die rebellie van 1914 bêre die Boer sy geweer in die kas (en sal dit eers weer opneem aan die 
einde van die eeu) 

• Hierna kom die NP tot stand asook die Republiek 
• Die moord op dr. Verwoerd 
• Die volk kan sy leiers nie vertrou nie 
• Die kerk is deurmekaar en gee geen leiding nie 
• Verdeeldheid onder die Boere en hulle baklei onder mekaar 
• Moeilikheid onder die swartes 
• Die NP sal die laaste Blanke regering wees 
• Kodesa gevolg deur `n swart regering 
• Die volk is leierloos 
• Die kort stilte en donker moedelose tyd 
• Boere word vervolg (Waarheids en Versoeningskommissie) 
• Die hoofleier van die NP bedank en die party verander sy naam 
• Bankrotskappe van munisipaliteite 
• Verraad in eie geledere word bekend 
• Niks is reg nie, geweld, misdaad, swart apartheid en armoede onder die Boerevolk 
• Korrupsie en ekonomiese agteruitgang 
• Groot getalle mense verlaat die land voor die groot moeilikheid begin 
• `n Ongeneeslike pes wat min Blankes maar baie swartes sal doodmaak 
• Die ondergang van die NP 
• Wie Baas was is nou Klaas 
• Die Boer is baie moedeloos en staan met sy rug teen die muur 

Die Buiteland: 
• Die Eerste en Tweede Wêreldoorlog 
• Hitler se Blitzkrieg 
• Die opkoms en verval van kommunisme 
• Die kernontploffing by Chernobel 
• Die val van die Berlynse skandmuur 
• `n Egskeiding en tragedie in die Britse koningshuis wat Brittanje in rou dompel 
• Die burgeroorlog in Oos-Europa (Bosnië)  

Verder het Siener voorspel dat Duitsland na die Tweede WO weer sal opstaan en in die geheim wapens 
vervaardig. Die ultra Neo-Nazi’s sal `n staatsgreep in Duitsland uitvoer a.g.v. hul onderdrukking (vanaf die 
laaste oorlog betaal hulle vir die sondes van die “holocaust” en word hul as’t ware deur die “Jode” regeer), 
en rassekonflik (die Berlynse muur en swartes uit Noord-Afrika). Hy het gesien dat Duitsland die sterkste 
mag in Europa word. 
DIE BOER EN DUITSLAND SE ROL:- Omdat Duitsland die Boere bygestaan het gedurende die Tweede 
Vryheidsoorlog, was die Boere nie bereid om saam met Engeland teen Duitsland te veg met die uitbreek 
van die Eerste WO nie. Dit het gelei tot die Rebellie van 1914 wat misluk het. Siener het dit nie as `n 
mislukking gesien nie, maar as `n vastrapplek vir toekomstige gebeure wat nog moes volg. 
Die treinspoor tussen Luderitz (in SWA) en Prieska wat deur genl. Smuts en Botha (wie pro-Engels was), 
gebou is om Duitswes vir Engeland te verower, was nie voltooi nie en volgens Siener sou hierdie spoorlyn 
eers aan die einde van die eeu sy doel dien wanneer die Boer se laaste Vryheidstryd begin. Volgens 
Siener sal Duitsland die ooreenkoms tussen genl. Maritz en die Keiserlike Goewerneur van Duits Suidwes-
Afrika van 1914 erken en vyf oorlogskepe met troepe en wapens sal in Luderitzhawe anker werp. Vandaar 
sal die troepe per trein vervoer word tot by Prieska waar die Boere hulle sal ontvang. Hierdie gebeure sal 
voorafgegaan word deur `n Gelofte wat die Boere by Lichtenburg sal aflê. Daar sal `n onbekende leier 
opstaan vir ons volk. 
Luderitzhawe wat te klein was om selfs een oorlogskip te akkommodeer, is baie onlangs (teen die einde 
van die eeu) vergroot a.g.v. die uitbreiding van die visbedryf, en die treinspoor wat nooit voltooi is nie en 
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plek-plek meters diep onder woestynsand gelê het, is voltooi om toerusting vir hierdie visbedryf, wat in 
Vereeniging vervaardig word, terug te vervoer. 
Volgens Siener wag daar `n bitter donker tyd op ons. Met die 1914 Rebellie het die volk deur `n sif gegaan 
en met die laaste en felste stryd wat voor die deur is, sal die volk deur `n smeltkroes gaan. Hierdie 
smeltkroes (`n eenmalige proses) sal die einde van neutrale onbetrokkenheid wees en elke Blanke Suid-
Afrikaner en Boer sal gedwing word om te kies, óf vir die saak van God, óf broederskap met die vyand. 
Siener laat hom soos volg hieroor uit:  

“In daardie tyd sal die Boerevolk met sy rug teen die muur veg en dit sal lyk of daar geen meer hoop 
vir hom is nie, maar niks sal hom meer kan stuit nie. En 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 by die 
Hoër Hand. Dan kom daar `n tyd wat die volk weer op sy knieë in verootmoediging voor God gaan 
staan, politieke en ander verskille word vergeet omdat dit nie meer saak maak nie. In die aangesig 
van die vernietigende aanslag op die Afrikaner, keer hy terug na God aan wie hy `n Gelofte aflê en 
nou bid hy dat die son nie moet ondergaan nie. Hierdie donker tyd sal saamval met `n instroming van 
swartes uit Oos-Afrika (Zimbabwe en Mosambiek). Planne word in die geheim gemaak om ons volk 
te vernietig en swartes word bewapen deur die kommuniste. Hulle gebruik ons land se rykdomme 
teen ons. Hulle hits die koelies, kaffers en basters teen ons aan. Selfs `n deel van die polisie en leër 
is teen ons. In die VSA word alles in die geheim gereël om op `n gegewe tyd hulle troepe hierheen te 
stuur. Baie van ons sal deur hulle doodgemaak word, ons sal onsself moet verdedig, al wat Afrikaner 
is sal bymekaar moet staan. Hulle sal in die geheim na ons hawens toe kom. Ons mense verlaat die 
leër, maar bly sit met alles. Daar is orals spioene en ons vrouens en kinders sal in die grootste 
gevaar verkeer.” 

Die lugmagbasis op Gaberone in Botswana is reeds vergroot en is daar geruime tyd al Amerikaanse troepe 
en lugmagpersoneel in die omgewing wat gereeld militêre oefeninge hou. Dit is alles deel van die VN se 
plan om S.A. in `n NWO in te lei. Die ANC is ook hierby betrek en verkeer onder die indruk dat dit deel 
vorm van `n projek om vinnig te kan toeslaan indien die Blankes probeer om die swart regering omver te 
werp. Wat die ANC ook nie besef nie is dat die VSA (in werklikheid die VN) druk besig is om die 
verskillende etniese groepe teen mekaar op te sweep. Wanneer `n burgeroorlog uitbreek, is die plan dat 
die VN magte tussenbeide sal tree om die “orde te herstel” en die land oor te neem. Swart en Blank sal 
aangeval word, want dit is slegs die land en sy rykdomme waarin hulle belangstel. “Project South-Africa” 
wat reeds in 1960 van stapel gestuur is, glo hulle, sal dan afgehandel wees. 
Siener het die swart regering voorspel, maar gesê dit sal van korte duur wees. Die swart leier sal 
gewelddadig sterf, maar hoe dit sal gebeur, het hy nie gesê nie. Alhoewel Mbeki onpopulêr is selfs onder 
die topstruktuur van die ANC, blyk Mandela eerder die teiken te wees, omrede sy dood `n baie groter 
reaksie onder die swartes tot gevolg sal hê. 

“Hulle het hul verhef – `n kort rukkie dan is hulle daar nie meer nie, en hulle word verneder…en soos 
die boonste van `n halm word hulle afgesny Job 24:24. Jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie, 
die volk met duister onverstaanbare spraak, met `n onbegryplike hakkel-tong Jes.33:19.” 

`n NAGAANVAL – DIE BEGIN VAN DIE OORLOG:- Johanna Brandt (1877-1964), `n pastoriemoeder en 
diep gelowige, is deur Engele meegedeel oor toekomstige gebeure aangaande haar geliefde volk. Sy en 
Siener het mekaar nie geken nie en tog stem hul voorspellings oor `n beplande nagaanval verbasend 
ooreen. Hierdie visioen wat Johanna in 1916 gesien het, het haar so ontstel dat sy in een enkele nag 
heeltemal grys geword het. 
Johanna het dit so beskryf:  

“Na die begrafnis (Siener: dood) van `n belangrike swart leier (Siener: wat geweldadig sterf) kom die 
swartes in opstand en dit is die begin van `n staking wat dwarsoor die land versprei en die hele land 
lamlê. Terwyl die staking aan die gang is, organiseer die  swartes in die geheim (Siener: in 
samewerking met die polisie) en kom in een NAG in Johannesburg bymekaar. Dan gebeur dinge 
vinnig en onverwags. Hierna vaar hulle die Blanke gebiede in en vermoor ons mense voor die voet. 
Duisende en duisende mense sterf. Die wyse waarop hulle die Blankes vermoor, is te afskuwelik vir 
woorde. Vrouens en kinders, oud en jonk, word voor die voet afgemaai met gewere, assegaaie, 
knopkieries, kapmesse of enige soort wapen wat hulle in die hande kan kry. Die swartes sal weer, 
soos met die Bloukransmoorde, Blanke babas en kindertjies se koppe teen mure of pale verbrysel. 
Mense wat probeer vlug, word ingehaal, doodgemaak en net so in hulle bloed laat lê. 
Daar is oral bloed, op die sypaadjies, strate, in die huise en winkels…Toe die dag aanbreek, het ek 
gesien hoe die hordes in die rigting van Pretoria beweeg. Dit is die teken vir die ander swartes in die 
land om ook tot die aanval oor te gaan. Ek het gehoor die swartes verwys onder mekaar na hierdie 
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dag as “Our Great Day”. Wanneer hierdie swart massa op die Blankes toesak, sal die Boerevolk 
besef die tyd vir aksie het aangebreek. By Pretoria sal die Boere die swartes inwag en DIT SAL DIE 
BEGIN VAN DIE OORLOG WEES. Vir die eerste keer in die geskiedenis sal Boer en Brit saamstaan 
om te veg vir oorlewing. Soos die swartes deur die dorpe spoel en verwoesting saai en mense 
vermoor, vlug die Blankes soos blare in die wind voor die storm. Maar baie van ons dapper manne 
sal vasstaan, hulleself bewapen en uiteindelik met Gods hulp die swart oormag breek. Boer en Brit 
veg skouer aan skouer…” 

Siener het `n emmer bloed in Vereeniging sien omval. Hy het dit so beskryf:  
“Wanneer die staking begin (na die swart leier se dood) sal daar groot moeilikheid met die kaffers en 
koelies wees, behalwe ook die moeilikheid oorsee (rassekonflik en burgeroorloë). Ek het gesien die 
vroue vlug, hulle het nie eers tyd om hulle vensters toe te maak nie, die gordyne waai na buite. 
Onluste en bloedvergieting sal in daardie tyd in Johannesburg aan die orde van die dag wees. Talle 
Engelse uit Rhodesië (wat reeds hiernatoe sou gevlug het), sal hulle vereenselwig met die Boerevolk 
en sy stryd om vryheid.”  

(Hierdie voorspelling stem ooreen met die van Jeremia oor Benjamin: Sal moet vlug op `n tyd. Word deel 
van die stam van Juda). 
Adriaan Snyman waarsku die Volk landwyd deur middel van toesprake en videovertonings oor die 
beplande nagaanval. Volgens sy intensiewe navorsing van Siener se voorspellings en eerstehandse 
inligting verkry uit swart geledere, sal die groot staking begin met Mandela se dood. (Alles in die land sal 
tot `n stilstand kom. Daar sal geen brandstof, krag of water wees nie, geen handel sal gedryf word nie, 
want winkels sal reeds geplunder wees). Hy sal na sewe dae begrawe word en die TEKEN om tot die 
aanval oor te gaan, WAT REEDS AAN DIE MASSAS BEKEND IS, IS MIDDERNAG OP DIE DAG VAN 
MANDELA SE BEGRAFNIS. 
Die profete het ook hierdie nagaanval op die Dogter van Sion gesien:  

“Oor die berge kom `n talryk en menigte 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/panservoertuie) van `n vuurvlam (skote)…magtige volk wat vir die geveg opgestel is (vooraf 
beplan)…alle gesigte verbleek (Blankes) soos helde hardloop hulle…tussen wapens deur val hulle maar 
hulle (tenks/panservoertuie?) bly in gelid…oorval die stad, hardloop op die muur…klim in die huise, 
hulle dring by die vensters in Joël 2:1-9.” 
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. Want die geluid van weeklaag word uit SION gehoor: Hoe is 
ons verwoes!…want hoor, o vroue, die woord van die Here…want die dood het in ons vensters opgeklim, 
in ons paleise ingekom 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. 

Na die nag van verskrikking soos beskryf in Joël 2:1-9 volg die Gelofte wat die volk sal aflê:  
“Heilig `n vasdag, roep `n vergadering saam. O Here, spaar U volk, en gee U erfdeel nie oor aan 
smaadheid nie (v15-17).” 

“ONS GAAN LAASTE IN DIE DING MAAR KOM EERSTE DAARUIT”:- Siener: “Wanneer die 
STAKING BEGIN (met die swart leier se dood) sal daar groot moeilikheid met die kaffers en koelies 
wees, BEHALWE ook die MOEILIKHEID OORSEE. Ons gaan LAASTE in die ding maar kom 
EERSTE daaruit”. 

Dit beteken dat die oorlog in S.A. sal begin NA die uitbreek van die oorlog in die noordelike halfrond, maar 
S.A. sal al aan die herstel wees wanneer die oorlog in Europa op sy felste is. Volgens Siener sal die VN nie 
betrokke raak by die oorlog hier nie (hulle sal hulle hande vol hê met die oorlog in Europa en die Midde-
Ooste) en ook sal die VSA in die begin hier probeer inmeng, maar hulle aanvalle staak. Die VSA sal ook te 
betrokke wees in Europa, en hulle gedwonge bondgenootskap met die Neo-Nazi regering, wat reeds `n 
staatsgreep in Duitsland sou uitgevoer het, sal maak dat hulle S.A. moet uitlos. 
Ons kan Siener se profesieë vir die nabye toekoms dalk in hierdie volgorde rangskik: 

1. Die oorlog in Oos-Europa en die Midde-Ooste  
2. Kommunistiese oorname in Rusland (spanning loop reeds hoog). 
3. Konflik tussen die VSA en Rusland oor Oos-Europa en kring dan wêreldwyd uit (daar heers 

huidig wantroue tussen die twee, maar na die kommuniste aan bewind kom sal hulle aan 
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teenoorgestelde kante veg). 
4. Die Neo-Nazi’s voer `n staatsgreep in Duitsland uit (verregses is al jare lank besig om in die 

geheim wapens te vervaardig). 
5. Irak raak betrokke in Oos-Europa om die Moslems te help. (Hou ook die krisis in die Midde-

Ooste dop). 
6. Die groot staking, swart begrafnis en die aanval op Johannesburg lei tot `n oorlog hier. 
7. Duitsland maak bekend dat hy die Boer se saak goedgesind is. 
8. Hulle erken die traktate wat die Rebelle en Duitsers in 1914 onderteken het. Hulle vat Duitswes 

en Duitsoos (Namibië en Tanzanië) terug. 
9. Die VSA en Indië val S.A. aan. (Indië is oorbevolk en sien S.A. as `n land met kos en minerale). 

Duitse skepe keer hulle by Durban. Dit verhoed ook `n Chinese aanval. 
10. Die VSA en die nuwe Neo-Nazi regering word verplig om saam te veg teen Rusland. Die VSA 

moet dan S.A. uitlos. 
11. Vyf oorlogskepe land in Luderitzhawe tussen September en November en kom bewapen ons 

omdat ons nie meer oor `n eie weermag beskik nie. (Hierdie sal nie nuwe wapens wees nie, 
maar ongebruiktes, heel moontlik diè wat die Duitsers na die Tweede WO oor die Spaanse 
grens gestuur het toe hulle moes padgee. Siener het gesien hulle is nog in ghries toegedraai). 

Die Israeli’s se strewe na wêreldoorheersing en beheer oor die wêreld se oliereserwes, bepaal Amerika se 
beleid in die Midde-Ooste, omrede hulle hierdie regering beheer. Hierdie beleid was direk verantwoordelik 
vir die aanvalle op Kosovo, Irak en Afganistan en is dit die aanloop tot die Derde WO. 
Rusland bevind hom tans in `n baie moeilike situasie. Hy het simpatie met die Serwiërs in Kosovo wat teen 
die Albaniese Moslems geveg het, maar sy ander bondgenote soos Irak, is wel Moslems. Enige vrede in 
Oos-Europa sal van korte duur wees, want sodra die kommuniste weer aan bewind is, sal hulle die 
Serwiërs te hulp snel. Ook sal die Moslems nie ophou met hulle “Heilige Oorlog” nie en sal bygestaan word 
deur Irak (terwyl die VN beheer oor die gebied wil verkry). Die jarelange vrywing in die Midde-Ooste tussen 
Israel en Libanon is op die punt van uitbarsting. Die wêreld se Moslem gemeenskap, asook die Russe, sal 
hulle by die Palestyne skaar. 
   BOER EN DUITSER VEG SAAM:- Siener het die val van die swart regering voorspel:  

“Daar vind iets plaas waarmee hulle (die swart regering) nie rekening gehou het nie, en dit bring vir 
goed `n einde aan hulle heerskappy en bedrywighede” (`n Staatsgreep in Duitsland).” 

Die spoorlyn wat genls. Smuts en Botha begin bou het om Suidwes vir Engeland te verower, gebruik die 
Here om vir ons algehele vryheid te gee.  

“Wanneer die skepe land, is die parlement in sessie in Kaapstad, en ontvang hulle die eerste blou 
brief (waarskuwing) vanaf die Duitsers. Kabinetslede staan met hulle koppe teen mekaar. Met die 
tweede brief begin hulle rondspring, en met die derde brief spat hulle uitmekaar en vlug uit die Kaap. 
Daar is geen regering nie en totale chaos en wanorde sal heers. Duitsers bombardeer die parlement 
in Kaapstad terwyl die vredebewakers (VN) net staan en toekyk en niks doen nie. Party Blankes 
neem die wapen op saam met die kommuniste teen die Boere. Wanneer die ministers vlug uit die 
Kaap, trek Boere in hul duisende en tienduisende van alle kante af in die rigting van Lichtenburg, 
sonder dat volksleiers hulle soontoe roep (daar is nie leiers nie). Dit sal die grootste 
Afrikanersaamtrek in ons volksgeskiedenis wees. `n Onbekende man in `n bruin pak klere (`n ware 
Afrikaner) spreek ons toe. `n Bloedriviersituasie ontstaan waar die volk `n Gelofte aflê, en bid dat die 
son nie moet ondergaan nie. Daar by Lichtenburg draai ons terug en trek weer hier af Prieska toe net 
soos in 1914”. 

Oor die reuse saamtrek het hy gesê:  
“Ek kan mij perd opsaal en ek kan vir dae ry en ek zal nooit kan sê hoeveel Afrikaners kom daar 
bymekaar, want ek sien ek is op `n hoge plek sodat ek ver en mooi kan sien en net so ver as wat mij 
oog kan reik, loop net vaal donkies (getroue Afrikaners)”. 

Verder het die Boereprofeet vertel:  
“`n Gideonsbende, goed gewapen, nie baie nie, ontvang die wapens by Luderitz en neem dit per 
spoor na Prieska. Dan kom die Duitsers intussen met die treinspoor met kanonne, gewere en 
ammunisie vir ons. Die Boere sal gedurende die geelperskereën die wapens van die treine aflaai. Die 
VSA stuur versterkings na SWA, maar dit sal nie help nie want die Engelse daar vlug na Vereeniging 
en word agtervolg deur Duitse vliegtuie. Afrikaansprekende Suidwesters vlug na Prieska. In SWA sal 
die aarde verwoes lê. “ 
“Al die treine in die Unie behalwe die trein tussen Prieska en Duitswes staan doodstil. Ek sien daar 
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waar ons aan die Grootrivier (Oranje) kom is `n paal ingeplant en aan die paal waai die Vierkleur. 
Daar bou ons `n verhoog. Daar kies ons, ons Eerste President. Ek sien `n klompie basterskape 
(Jingo’s). Die Boere organiseer in kommando’s. As ons wegtrek hardloop `n klompie Jingo’s agter 
ons aan (kom reg en ondersteun die Boer se saak). Die ander vlug na Vereeniging. Duitse magte 
trek saam met die Boerekommando’s op deur die land om dit weer in besit te neem. Die Boere val 
eers Kimberley aan. Die Jingo’s, Engelse en Jode vlug na Vereeniging. Regeringsmagte (Blankes in 
die weermag) sluit by die Boere aan, ook van die Engelse. Ons vyande kom almal by Vereeniging 
bymekaar en die Boere val hulle aan met bomme. Vandaar vlug hulle na Durban”. 

Op die vraag waarom die Jingo’s en vyande na Vereeniging vlug antwoord hy:  
“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”. 
“Die Boere en Duitsers trek saam op in Afrika om die land veilig en bewoonbaar te maak vir die 
witman, tot verby die ewenaar”. 

“Maar op die berg SION sal daar ontkoming wees, en dit sal `n HEILIGDOM wees (geen 
volksvreemdes) en die huis van Jakob sal sy besittings in besit neem…sodat daar GEEN OORBLYFSELS 
van die huis van Esau sal wees nie…Dan sal die van die SUIDLAND die gebergte van Esau (swart 
Afrika) en die van die LAEVELD…die veld van Efraim (ou Engelse kolonies), Samaria en Benjamin 
(Zimbabwe), in besit neem…die kinders van Israel sal die wat Kanaäniete is (swart nasies) tot by die 
SARFAT (SOEDAN) VEROWER Obadja 17-20.” 

Die ou profeet het afgesluit deur te sê:  
“Ons kry `n volmaakte Republiek van `n volmaakte God sonder `n pennie skuld”.  

“Wie wys is, laat hom op hierdie dinge let! Wie verstandig is, laat hom dit erken! Want die weë van die 
Here is reg, en die regverdiges sal daarop wandel, maar die oortreders daarop struikel! Joël 1:10.” 

HOOFSTUK 16 
ELIA KOM WEER 
Een van die tekens dat die eindtyd op hande is, sal die verskyning van die profeet Elia wees. Die koms van 
Christus sal deur Elia voorafgegaan word, maar so ook die van die Antichris, wat die mensdom sal verwar 
met sy wonderwerke. Elia sal as `n gewone man verskyn sodat hy nie deur almal erken sal word nie (met 
sakke bekleed Op.11:3). Elia sal eers sy verskyning hier maak om ons land te herstel, voordat hy na ander 
wêrelddele gaan, want ons lees in Sag.12:7 dat die Here eers die tente van Juda (die woning van die 
Boerevolk) sal verlos, terwyl Jerusalem rondom (Israelvolke elders) nog in rouklaag sal verkeer. 
Elia het nie gesterf nie, maar is lewend weggevoer na God (2 Kon.2:11), ook Henog is lewend opgeneem 
in die Hemel (Gen.5:24). Die twee sal as getuies terugkeer om teen die Antichris te getuig en dan in die 
proses `n marteldood sterf (Op.11:7). Voordat dit gebeur, moet Elia eers alles kom herstel, soos Christus 
beloof het. En Sy dissipels vra vir Hom en sê:  

“Hoekom sê die skrifgedeeltes dan dat Elia eers moet kom? En Jesus antwoord en sê vir hulle: ELIA 
KOM EERS EN SAL ALLES HERSTEL Matt.17:10-11.”  
“En hy sal die harte van die vaders (Abraham, Isak en Jakob) terugbring na die kinders, en die harte van 
die kinders na hul vader, (hulle ware identiteit besef) sodat EK NIE HOEF TE KOM EN DIE LAND 
(SION) MET DIE BANVLOEK TREF NIE Mal.4:6.”  

(Alhoewel die ergste strafgerig en oorlog nog vir ons voorlê, sal ons land nie deur kernoorlog, aardbewings 
ens. getref word nie, want God hou `n land uit waar Sy volk in veiligheid sal skuil terwyl die verwoesting 
van die Derde WO en Armageddon aan die gang is. Word in `n latere hoofstuk bespreek). 
Hierdie Godsman sal die weg vir die volk kom oopveg. Elia sal weer, net soos die dag by Kisonspruit toe 
hy 450 profete van Baäl geslag het, weer onder die Boerevolk al die valse profete (die valse predikante en 
pastore) en leraars kom uitroei en almal wat hulle hoofde voor ander gode gebuig het. 
Die 144 000 verseëldes, die DIENSKNEGTE uit die 12 stamme wat die huis van Israel sal versamel, sal 
deur Elia georden word (Op.14:1-6). Elia sal die nuwe Godsdiens kom bekend stel (die tempel van die 
Here bou), wat uitgedra sal word deur hierdie verseëldes en die HERONDEKTE Israel. Hy kom ook om die 
ou verbond met die oorblyfsels van Israel te hernuwe.  

“Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, SOOS IN DIE OU DAE EN 
SOOS IN DIE JARE VAN DIE VOORTYD…WANT EK DIE HERE HET NIE VERANDER NIE Mal.3:4-
6.” 

Die ou Verbond (uit die Ou Testament) wat Elia (`n priester uit die Ou Testament), met die volk sal kom 
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vernuwe, sal `n bloedoffer wees. So sal `n NUWE Ou Testamentiese Verbond met die Boerevolk gesluit 
word deur die profeet Elia. 
`n BLOEDVERBOND:-  

“Kyk, Ek stuur My boodskapper wat die weg voor My sal baan…die Engel van die verbond Mal.3:1. 
Ook sal Ek, wat jou betref, o SION, kragtens DIE BLOED VAN JOU VERBOND, jou gevangenes 
loslaat…Sag.9:11. Oorkant die riviere van Kus vandaan sal My aanbidders, My verstrooide gemeente 
MY OFFERANDE BRING Sef.3:10.” 

Nadat Elia ons land herstel het (die tente van Juda word eerste verlos) vertrek hy na ander wêrelddele om 
teen die Antichris te getuig. Daar sal hy en die ander getuie in Israel doodgemaak word, waar Christus 
gekruisig is (Op.11:8). (Deur wie anders as die valse Jode). 
Elia kom om die reg weer in eie hande te neem, `n Verbond tussen God en die Boerevolk te sluit en die 
nuwe Godsdiens in te stel. Maar hy en die ander getuie (heelwaarskynlik Henog) sal net tydelik by ons 
wees, omrede hulle drie-en-`n-half jaar lank sal profeteer (Op.11:3). En in hierdie tyd nog hul weg na die 
noordelike halfrond moet vind, voordat hulle doodgemaak word. 
Daarom sal God vir die Boerevolk ook van `n leier en `n nuwe regering voorsien. Hierdie leier is die man 
wat op die troon van Dawid gaan sit, wat die Spruit en Horing genoem word.  

“Want kyk, Ek sal My KNEG, die SPRUIT laat kom! Sag.3:8. Want die Here het SION 
UITVERKIES…DAAR sal Ek vir Dawid `n HORING laat UITSPRUIT, Ek het vir My gesalfde `n lamp 
toeberei (iemand om die weg te wys) Ps.132:11, (Here I will make one of David’s descendants a great 
king). En Hy het `n HORING vir Sy volk verhef: `n roem vir al Sy gunsgenote, vir die kinders van Israel, 
die volk wat naby Hom is Ps.148:14. En Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat 
wei, naamlik My kneg Dawid, (`n Spruit uit Dawid) Eseg.34:23.”  

Dawid sê in Ps.89:25:  
“Deur my naam (nageslag) sal sy horing verhef word.” 

SIENER SE PROFESIEë STEM OOREEN:- Siener se woorde:  
“Ons gaan laaste in die ding, maar KOM EERSTE DAARUIT”,  

stem ooreen met die profesie: Die tente van Juda word eerste verlos. 
Hy het die verraad en broedertwis voorspel wat in hierdie tyd sou heers, en ook geweet dat die Boerevolk 
leierloos sou wees, en daarom het hy gewaarsku:  

“Moenie `n man glo wat sê: ‘ek is jou leier’ of ‘daar is hy’. Die volk sal WEET as hy die dag opstaan”. 
Oor die groot saamtrek by Lichtenburg het Siener gesê:  

“`n Onbekende man in ’n bruin pak klere (`n ware Afrikaner), spreek ons toe. `n Bloedriviersituasie 
ontstaan waar die volk `n GELOFTE aflê (My verstrooide gemeente My offerande bring Sef.3:10. `n 
Gelofte is `n VOLK se hulpgeroep tot God). By Prieska kry my velskoen `n nuwe oorleer (`n 
voorlopige regering, heel moontlik saamgestel deur die man wat die volk by Lichtenburg sal 
toespreek), dan sien ek `n blou pak klere (Duitsers), dan `n bruin pak klere (Boerevolk), dan `n grys 
pak klere (`n Geestelike leier – ELIA). As die burgers wat die vyand verdryf het van Durban af 
terugkom, dan kry ek `n paar nuwe skoene, `n nuwe saal en `n nuwe toom (`n permanente 
regering)”. 
“Ek sien daar waar ons aan die Grootrivier (Oranje) kom is `n paal ingeplant en aan die paal waai die 
Vierkleur (hier sal Elia `n Verbond tussen God en die Boerevolk sluit wanneer hy die Vierkleur in `n 
emmer bloed doop…o Sion, kragtens die BLOED VAN JOU VERBOND). Daar bou ons `n verhoog 
en daar kies ons, ons eerste President”.  

En so word Siener se profesie oor die bloedvlag vervul. (`n Verbond is `n ooreenkoms wat GOD met Sy 
volk aangaan). 

“Ek staan met `n nuwe pak grys klere (die Nuwe Godsdiens, na die Verbond gesluit is). Hier kom 
twee mense, die een het `n grys pak aan (die Geestelike leier – Elia), en toe hulle teruggaan het hy 
`n patroonband om, vol patrone”. 

Elia kom om die pad oop te veg vir die Boerevolk. Die nuwe regering sal volgens die Nuwe Godsdiens 
wees, en die Vierkleur, wat die stryd van die Boerevolk vir geheel Suid-Afrika verteenwoordig, sal wapper 
oor `n vrye volk in `n eie Vaderland. `n Volk met een God, een kerk, een taal en een vlag. 

HOOFSTUK 17 
DIE BOER SE LAASTE VRYHEIDSTRYD 
God weet wie Sy skape is en sal Sy volk gedurende die strafgerig slaan oor hulle afvalligheid, maar sal 
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gedurende die OORLOG van al die onsuiwer, asook die ongelowige Israeliete, ontslae raak. Die wat oorbly 
sal dus GENETIES SUIWER EN GELOWIG wees. Al die sondaars van My volk sal deur die swaard sterwe 
Amos 9:10.  

“En wie in SION oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal HEILIG genoem word…as die Here 
die ONREINHEID (sonde) van die DOGTER VAN SION afgewas het en die BLOEDSKULDE van 
Jerusalem daaruit weggespoel het deur DIE GEES VAN STRAFGERIG EN UITDELGING Jes.4:3-5. 
Want Ek sal vergifnis skenk aan diegene wat Ek LAAT OORBLY Jer.50:20.” 

Siener het vertel dat die Boer die kerk sal verlaat en sy heil in die Hoër Hand soek, en dat hy sal weet as 
sy leier die dag opstaan. Ook dat politieke en ander geskille vergeet word, omdat dit nie meer sal saak 
maak nie. Die beplande nagaanval van die swartes op die Blanke woongebiede sal die oorlog ontketen. 
Die Blanke, wat tot nou toe nie kon oorgaan tot gewelddadige verset nie, sal MOET opstaan en veg. 
In Jes.54 met die opskrif “Die toekoms van Sion” lees ons in vers 15:  

“As HULLE ook die aanval begin – dit is nie uit My nie, wie jou aanval sal oor jou val. In `n situasie van 
wanhoop keer die volk terug na God en sal hy God se opdragte uitvoer en nie meer luister na die 
verleiers nie; die wat verkondig dat ons vyande ons naaste is en dat apartheid sonde is.” 
“Versamel julle en kom aan teen hom (Esau) en maak julle gereed vir die oorlog. Want kyk EK HET 
JOU KLEIN GEMAAK ONDER DIE NASIES, VERAG ONDER DIE MENSE Jer.49:14. Stel jou op teen 
Babel rondom, julle almal wat die boog span. Beskiet hom, spaar die pyle nie! Want hy het teen die Here 
gesondig. VERWOES EN TREF MET DIE BANVLOEK agter hulle, spreek die Here, EN DOEN NET 
SOOS EK JOU BEVEEL HET Jer.50:14 en 21.” 

DIE ISRAELVOLKE WAT AAN BOEREKANT SAL VEG: Die van My volk wat oorgebly het, het bymekaar 
gekom…al die dapper vegters…PARTY was van Efraim (Engelse) …Benjamin (oud 
Rhodesiërs)…Issaskar (Boere) trotseer die dood…Sebulon (Hollanders/Boere) is nie bang vir die dood 
nie…Ruben raak nie betrokke nie…Dan (nie deel van die huis van Israel nie) en Aser (Franse) bly sit by 
die seestrand (ons volksgenote in die Kaap) Rig.5:13-17. 
God is Almagtig en in beheer en sal Sy beloftes nakom teenoor die dogter van Sion, wat Hy met `n 
spesiale doel in aansyn geroep het. As God met ons is, wie sal teen ons kan standhou? WANT:  

“JY IS `n VOLK heilig (apart gestel) aan die Heer jou God, jou het die Here UITVERKIES om UIT AL 
DIE VOLKE wat op die aarde is, Sy EIENDOMSVOLK te wees…en julle uitverkies, NIE OMDAT 
JULLE MEER WAS as die ander volke nie, WANT JULLE WAS DIE GERINGSTE VAN AL DIE VOLKE 
maar omdat die Here julle liefgehad het en DIE EED GEHOU HET…jou oog mag hulle nie verskoon 
nie…As jy in jou hart dink: Hierdie nasie is meer as ek, hoe sou ek hulle kon verdrywe? WEES DAN NIE 
BEVREES VIR HULLE NIE…God sal hulle AAN JOU OORGEE en hulle IN GROOT VERWARRING 
BRING totdat hulle VERDELG is…NIEMAND SAL TEEN JOU STANDHOU TOTDAT JY HULLE 
VERDELG HET NIE Deut.7:6-23.” 
“En hulle sal wees soos helde…en hulle sal veg, WANT DIE HERE 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 julle sal tienduisend aftervolg Lev.26:7-9.” 

KOM BOEREVOLK VAN OUDS! 
“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. En Hy sal `n banier 
ophef vir die nasie IN DIE VERTE, en Hy fluit vir die volk AAN DIE EINDE VAN DIE AARDE, en kyk, 
gou, haastig kom hulle. Geen vermoeide en geen struikelende is onder hulle nie, hulle sluimer of slaap 
nie…wie se pyle skerp is en al hulle boë gespan…Hulle gebrul is soos die van `n leeuin, hulle brul soos 
jong leeus en maak gedreun en gryp die prooi en sleep dit weg sonder dat iemand red Jes.5:26. Roep dit 
uit onder die nasies, heilig `n oorlog! Wek die helde op, laat al die krygsmanne nader kom, opruk! Smee 
van julle pike swaarde…van julle snoeimesse spiese, laat die swakke sê: Ek is `n held Joël 3:9.” 

God sal ook PERDEBYE (vigs/malaria?) onder hulle stuur totdat hulle omkom wat OORGEBLY het en wat 
vir jou weggekruip het Deut.7:20.  

“Ja, Ek sal die sprinkaanswerm uit die noorde 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 IN DIE HERE Joël 2:20. Ook sal Ek, wat jou betref, o SION, kragtens die bloed 
van jou verbond jou gevangenes loslaat…Sag.9:11.” 
“Kyk, in die tyd wanneer Ek die lot van Juda (S.A.) en Jerusalem (Zimbabwe) verander…Kyk, Ek sal 
HULLE laat opstaan en Edom sal `n woeste wildernis wees WEENS DIE GEWELD WAT JULLE DIE 
KINDERS VAN JUDA AANGEDOEN HET DAT JULLE ONSKULDIGE BLOED IN HUL LAND 
VERGIET HET. Maar Juda sal vir ewig bly, en Jerusalem van geslag tot geslag. En die Here sal op Sion 
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bly woon Joël 3:1,19,20.” 
“OP, O SION, RED JOUSELF, JY WAT WOON BY DIE DOGTER VAN BABEL Sag.2:7.” 

DIE HERSTEL VAN VOLK EN VADERLAND:- Oorkant die riviere van Kus… 
“Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie, want dan sal 
Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel (hoogmoediges/liberaliste) Sef.3:10-19. En Ek 
sal My oor hulle verheug om aan hulle goed te doen, en Ek sal hulle duursaam (lank) in hierdie land 
plant, met My hele hart en met My hele siel. Soos Ek oor hierdie volk gebring het al die GROOT 
ONHEILE (strafgerig), so bring Ek ook hulle AL DIE GOEIE wat Ek oor hulle spreek Jer.32:41-42.” 
“En die wat uit jou voortkom, sal die OU PUINHOPE BOU, die fondamente van VORIGE GESLAGTE 
sal jy oprig Jes.58:12. Kyk, hier is Ek, en Ek sal na My skape vra en vir hulle sorg. Soos `n herder vir sy 
trop skape sorg…so sal Ek vir My skape sorg, en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle 
verstrooi is…en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel (die volk) in die klowe…al die bewoonbare 
plekke van die land…en hulle sal nie meer `n prooi vir die nasies wees nie, en die wilde diere (swartes) 
Eseg.34:11-30. EN IN DIE DAG SAL JY Sê: EK DANK U, HERE, DAT U TOORNIG OP MY GEWEES 
HET, U TOORN IS AFGEWEND, EN U HET MY VERLOS Jes.12:1.” 

HOOFSTUK 18 
DIE DERDE WêRELDOORLOG  

“Kyk, in die dae en in die tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander (na die strafgerig) sal 
Ek al die nasies (nie-Israeliete) versamel en na die dal van Josefat laat aftrek, om daar met hulle `n 
strafgerig te hou TER WILLE VAN MY VOLK EN MY ERFDEEL ISRAEL wat hulle onder die nasies 
verstrooi het, en My LAND (die berg Sion, Suid-Afrika) wat hulle verdeel het…gou, ylings sal Ek julle 
dade op die hoof laat neerkom…Kyk, Ek sal hulle (Israel) laat OPSTAAN…en Edom (haakneus, 
geldmag, Vrymesselaars, Illuminati) `n woeste wildernis wees weens die geweld wat julle DIE KINDERS 
VAN JUDA AANGEDOEN HET; DAT HULLE ONSKULDIGE BLOED IN HUL LAND VERGIET HET. 
Maar JUDA sal vir EWIG bly, en Jerusalem van GESLAG TOT GESLAG, en die Here sal op SION bly 
woon Joël 3:1-21.” 

Hierdie is `n profesie vir die eindtyd en dit is duidelik dat God hier onderskeid tref tussen die heidennasies, 
met wie Hy gaan afreken, en die fisiese huis van Israel, oor wie Hy Hom ontferm. Hier is geen sprake van 
`n reënboognasie nie.  

“En die EEN NASIE sal teen die ANDER opstaan…Matt.24:7.” 
“Oorlogrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, want die Here het `n twis met die nasies. Hy 
hou gerig oor alles vlees. Die goddelose – aan die swaard het Hy hulle oorgegee…onheil gaan uit van 
volk tot volk, en `n groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde (Rusland). En die wat 
deur die HERE VERSLAAN is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die 
aarde (kosmos/wêrelddeel), hulle sal nie versamel of begrawe word nie Jer.25:31-33.” 

Die pot in die Midde-Ooste en Europa bereik nou kookpunt, en staan ons nou op die drumpel van `n 
volskaalse wêreldoorlog wat hoofsaaklik uit die lug gevoer sal word d.m.v. atoombomme en siektekieme. 
KERNOORLOG IN DIE NOORDELIKE HALFROND:- Hierdie Skrifgedeeltes was vir Bybelkenners `n 
raaisel totdat die eerste atoombom in 1945 op Hirosjima geval het, en toe eers het dit vir hulle sin gemaak. 
Francois Richter beskryf in sy boek, Wee Die Land Van Vlerkgegons, oor die effek van `n standaard 
kernbom:  

“Die witwarm (termiese) blits van een megaton kernbom wat 500m bokant die oppervlak ontplof, sal 
honderde kilometers ver gesien word. Alles in die onmiddellike omgewing van die ontploffing sal 
disintegreer. Oomblikke na die blits volg `n verskriklike dreuning wanneer die eerste skokgolwe 
uitkring en dit gaan gepaard met ORKAANWINDE wat teen die spoed van klank alles wat voorkom 
platvee. In die middel van die ontploffing vorm `n reuse vuurbal wat die lug inpluim en waarin bome, 
huise, strate ens. opgesuig word. Die termiese blits bereik binne sekondes 5 000 grade Celsius. Dit 
beweeg teen die spoed van lig en sal beton, klip en harde staal smelt en sal tot gevolg hê dat 
VUURSTORMS oral opspring. Selfs 10 km vanaf die ontploffing sal die HITTEGLOED so erg wees 
dat alles waarmee dit in aanraking kom onmiddellik sal vlamvat. Die ontploffing suig lug van buite af 
in totdat alles VERKOOL is. Selfs mense in ondergrondse skuilings sal versmoor aan `n tekort aan 
suurstof. Die molekules in die lug veroorsaak `n GIETENDE REëNBUI WAT SWART SOOS RU-
OLIE is en dit besmet alles met dodelike radioaktiewe stofdeeltjies. OORSTROMINGS en VLOEDE 
volg daarna. By aanraking of inaseming veroorsaak dit leukemie en vel-en maagkanker. Die slagoffer 
se liggaam BLOEI en het hewig PYN en koors. Bloed pers op sy vel uit, die liggaam verstyf en die 
DOOD tree in. Diegene binne `n radius van een tot twee kilometer, wat die ontploffing oorleef, se 
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dood is nog meer skrikwekkend. Die witwarm HITTEGLOED sal hul Oë, die VLEES VAN HUL 
LIPPE- en MONDGEDEELTES en TONGE laat VERSKROEI en WEGTEER. Die dood sal `n dag of 
twee daarna genadiglik intree. Hierdie REUSE WOLK VAN AS en verbrande olie in die ruimte sal die 
lug stelselmatig VERDONKER tot `n donkergrys kombers. Helder OORDAG sal dit lyk soos `n 
GRIMMIGE MAANLIGNAG. Die maan sal `n VREEMDE VOORKOMS hê”. 

Dit is presies wat in hierdie volgende oorlog gaan gebeur. Vergelyk bg. beskrywing van die gevolge van `n 
kernontploffing (wat die mensdom reeds van kan getuig), met die volgende profesieë oor hierdie laaste 
oorlog, wat duisende jare gelede reeds deur die profete gesien is:  

“Die Here sal die volke tref met `n verskriklike straf: Hulle liggame sal begin VERROT terwyl hulle 
NOG LEWE. Elkeen se Oë SAL IN SY KOP VERROT en ook sy TONG en sy MOND. Sag.14:12.  
En Ek sal met hom (Gog/Rusland) in die gereg gaan deur pes en OORSTROMENDE STORTREëN en 
haelstene, VUUR EN SWAEL op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is 
Eseg.38:22.  
Dan sal die sterre in die lug…NIE GESIEN WORD NIE, al kom die son op (helder oordag), sal dit 
DONKER wees, en die MAAN SAL NIE MEER SY LIG GEE NIE Jes.13:10.  
Die SON EN MAAN HET NIE GESKYN NIE, terwyl U spies en pyle soos weerligstrale geblits het 
Hab.3:11. 
Die dag van grimmigheid…benoudheid en angs…DUISTERNIS EN DONKERHEID…van WOLKE EN 
WOLKENAG  
Sef.1:15-16. …kry KRAMPE EN WEë…gesigte is VLAMMENDE GEISGTE…die sterre van die hemel en 
sy Orions sal hulle LIG NIE LAAT SKYN NIE, die SON IS DUISTER by sy opgang, en die MAAN LAAT 
SY LIG NIE SKYN NIE Jes.13:7-10. 
Ek het nasies UITGEROEI, hulle vestings is VERNIETIG, STRATE VERWOES, sodat niemand meer 
verbygaan nie…geen mens…geen inwoner Sef.3:6.  
En sy (Edom 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 daar deur nie (radio-aktiewe 
besmetting) Jes.34:9-10.” 

`n Herlewing van die gevolge van die donker Middeleeue word verwag. Ons moet ook nie uit die oog 
verloor nie dat die radioaktiewe besmetting in die noordelike halfrond geweldig sal wees en dat die wêreld 
daar verwoes sal lê. Weens die neerslag van gifgasse en radioaktiewe stowwe sal baie stede 
onbewoonbaar wees, ook sal landbou tot `n stilstand kom. Die lyke van mense en diere sal ook epidemies 
veroorsaak. 
Siener het vertel van die laaste oorlog:  

“Niks sal meer waarde hê nie en geld sal daar ook nie wees nie. Dit sal Europa so swaar tref dat 
Engeland in die proses finansieel sal ondergaan. Amerika sal ingryp en probeer help, maar dan sal 
die verhongerde swart Afrika op Europa toesak. Swartes sal teen wittes in opstand kom. (Dit gebeur 
alreeds). Omdat Engeland `n atoom bomaanval vrees, knoei hulle in die geheim met Rusland. Hulle 
verklap Westerse militêre geheime aan Rusland en sluit geheime militêre verdrae met hulle teen 
Duitsland. Die Duitsers vind dit uit en die VSA sal saam met Duitsland teen Engeland staan. (Die 
rede waarom die VSA nie S.A. sal mag aanval nie). Die Engelsman sal oral bars waar die Duitsers 
grondvat. In Europa sal Engeland geen vriende hê nie, ook nie elders of in Amerika nie. Die 
burgeroorlog (rasse-oorlog) in Engeland lei tot hongersnood. Engeland, Holland en Japan sal 
verdwyn. Rusland en Irak sal groot verliese ly en sal te arm wees om as moondhede die wêreld oor 
te neem. Rooi China, wat aanvanklik buite die oorlog bly, sal opstaan en Rusland en Irak verslaan. 
Die Westerse wêreld sal ekonomies en polities vernietig word. Noord-Amerika en Europa se 
infrastruktuur sal tot `n mate vernietig wees en van die oorlewendes sal na ander dele van die wêreld 
vlug. Die VSA sal baie verswak wees”.  

Oor Edom:  
“Is daar geen wysheid meer in Teman nie? Ontbreek raad 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 AS DIT NIE WAS DAT GOD DAARDIE TYD INGEKORT HET NIE, SOU GEEN MENS DIT 
OORLEEF NIE, MAAR TER WILLE VAN DIE UITVERKORENES SAL GOD DAARDIE TYD INKORT 
(om hulle kans te gee om in Sion te kom) Matt.24:22.” 
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HOOFSTUK 19 
`n SKUILING VIR GOD SE VOLK 
God belowe in Jer.5:8 dat Hy in hierdie tyd nie `n einde aan Sy volk sal maak nie, en dat Hy Sion 
gegrondves het, en dat die ellendiges van Sy volk daarin sal skuil. 

“Maar JERUSALEM SELF (die volk) sal hoog wees en WOON OP `n PLEK van die poort van Benjamin 
(Zimbabwe) af tot by die vorige poort (regering van Transvaal)…tot by die hoekpoort…by die parskuipe 
van die koning (Kaap) Sag.14:10.  

“Jerusalem self” verwys na die VOLK wat sal hoog wees en woon op `n plek van veiligheid. “Jerusalem” in 
verse 2,4,8 en 14 verwys na die STAD Jerusalem in die STAAT van Israel, waar die Here die volke sal tref 
wat teen Sy volk opgetrek het. Dit sal die plaag wees waarmee die Here die volke sal tref wat opgetrek het 
om TEEN Jerusalem (huis van Israel) TE VEG. Hy sal HULLE vlees laat wegteer…oë wegteer…tonge 
wegteer vers 12. 
   SUID-AFRIKA SAL NIE DEUR KERNOORLOG GETEISTER WORD NIE:- Dan word die volke 
(heidennasies) `n kalkbrandery…wat met vuur verbrand word.  

“Hoor julle wat VER is (Sion), en julle wat naby is, ERKEN MY MAG Jes.33:12-13. En die maan sal 
rooi word van skaamte, en die son sal skaam wees, want die Here sal REGEER op die berg Sion…en 
voor Sy oudstes sal daar HEERLIKHEID wees Jes.24:23.” 

Behalwe dat daar nou geen twyfel bestaan nie dat die berg Sion, waar die huis van Israel in veiligheid sal 
skuil gedurende hierdie slagting, suidelike Afrika is, is dit ook duidelik dat die STAAT van Israel in die 
Midde-Ooste heeltemal vernietig gaan word. Die staat van Israel is beslis NIE die berg Sion waar die twaalf 
stamme versamel sal word nie. 

“Maar die Here sal `n toevlug wees vir Sy volk en `n SKUILPLEK vir die kinders van Israel. Dan sal 
julle weet dat Ek die Here julle God is wat WOON OP SION, My heilig berg Joël 3:16-17. Want op die 
berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees Joël 2:32.” 

HOOFSTUK 20 
ARMAGEDDON EN DIE WEDERKOMS 
DIE LAASTE OORLOG TUSSEN GOD EN DIE MAG VAN DIE DUISTERNIS:- Christus kom om Homself 
aan die mens te OPENBAAR EN WRAAK TE NEEM op die nasies wat teen Sy volk opgetree het. Maar 
van die UUR weet niemand nie Matt.24:36. Hieruit verstaan ons dat ons wel die JAAR EN MAAND sal 
weet. CHRISTUS SAL NIE OP DIE WOLKE VERSKYN OF FISIES OP DIE OLYFBERG STAAN NIE, 
MAAR SAL HOMSELF DEUR MIDDEL VAN KRAGTE AAN DIE MENS OPENBAAR.  
Net soos in die dae van Lot, het hulle geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar 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. 

“Julle sal begeer om een van die dae die SEUN VAN DIE MENS TE SIEN, en julle sal dit NIE SIEN 
NIE, want SOOS die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant van die 
hemel skyn, Só sal die Seun van die mens in hierdie dag wees Luk.17:22-24. Ag, as U maar die 
HEMELE WOU SKEUR, wou neerdaal, dat die berge wankel voor U aangesig – SOOS vuurhoutjies aan 
die brand steek, vuur die water laat borrel – OM U NAAM AAN U TEENSTANDERS BEKEND TE 
MAAK…wanneer U vreeslike dinge DOEN…GEEN oog het `n God GESIEN wat WERKSAAM is vir wie 
op Hom wag nie, BEHALWE U Jes.64:1-2. Daarom, kyk, Ek laat hulle hierdie keer VOEL, voel My 
HAND en My MAG, en hulle sal WEET dat My Naam Here is Jer.16:21.” 

CHRISTUS SE VOETE OP DIE BERG BETEKEN DIE PLEK WAAR HY SY TOORN SAL UITSTORT:- Die 
oorblyfsels sal in die eindtyd hul weg na die berg Sion vind, terwyl die “Jode” steeds sal glo dat hulle na die 
staat Israel moet terugkeer. Dalk is dit God se plan om die “Jode” in Israel te versamel want juis daar gaan 
Hy Sy toorn uitstort. 
Die berge bewe voor Hom, en die heuwels smelt weg, en die aarde rys op voor Sy aangesig, maar met `n 
oorstromende vloed maak Hy `n einde aan die PLEK van die STAD (Jerusalem) en Sy VYANDE vervolg 
Hy die duisternis in Nah.1:5-8.  

“Die Here is groot van KRAG: en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is in WARRELWIND en 
in STORM, en WOLKE IS DIE STOF VAN SY VOETE Nah.1:3. En in die dae sal Sy voete staan op die 
Olyfberg wat voor Jerusalem (stad) lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word 
van oos na wes to `n baie groot al en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander 
helfte na die suide Sag.14:4-5. In die dag sal daar ‘`n groot aardbewing wees in die LAND VAN 
ISRAEL…en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaar stort en al die mure op die aarde 
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val Eseg.38:19-20. Kyk, op die berg die VOETE van Hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat 
hoor. VIER JOU FEESDAE, O JUDA, hy (vyand) is heeltemal uitgeroei Nah.1:8,15.” 

KOMEET ALSEM:- Wetenskaplikes weet reeds van `n monsterster, komeet Alsem, waarvan Johannes in 
Op.8:11 praat, wat vroeg in die nuwe millennium gaan verbykom, en dat die aarde deur sy stert gaan 
beweeg met ontsettende gevolge. Die petro-chemikalië in sy stert gaan aan die brand slaan wanneer dit 
met die suurstof in ons atmosfeer in aanraking kom. 
Volgens hierdie wetenskaplikes sal die ster by die NOORDELIKE HALFROND verbysnel. 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. 

“En `n groot ster wat soos `n fakkel brand, 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 die Here 
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 (wêrelddeel) en die werke wat daarop is, sal 
verbrand 2 Pet.3:10. Daarom sal Ek die HEMEL 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.” 

Die woorde “fondamente”, “wankel” en “geheel en al”, vertel ons dat dit wel die hele aardbol is wat in 
hierdie geval sal beweeg. 

“Want kyk, die Here 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 water wat langs `n 
helling afstroom Mig.1:3. En die Here brul uit Sion en uit Jerusalem (stad) hef Hy Sy STEM sodat die 
hemel en die aarde bewe Joël 3:16.” 

Dit sal die laaste kans wees vir die ware Jode om uit die staat Israel pad te gee vir hul tog na die berg Sion. 
(In die tyd van Christus was daar `n klein oorblyfsel Judeërs in Israel. Die meerderheid sou intussen met 
die Edomiete verbaster geraak het en sal daar huidiglik baie min geneties opregtes wees). En die Here sal 
die seetong van Egipte tref met die banvloek en met Sy GLOEINDE WIND Sy hand oor die Eufraat swaai 
en dit uitmekaar slaan in sewe strome sodat `n mens met skoene daardeur kan loop. En daar sal `n 
grootpad wees vir die OORBLYFSEL van Sy volk wat oorbly uit Assur, soos daar gewees het vir Israel op 
die dag toe hulle uit Egipteland opgetrek het Jes.11:15. 
DIE HERE STUUR KOMEET ALSEM OM HOMSELF AAN DIE MENS TE OPENBAAR:- Christus gaan ook 
nie OP die wolke verskyn soos die kerke lief is om te verkondig nie, maar MET die wolke. Johannes sê in 
Op.1:7:  

“Kyk, Hy kom MET die wolke…” 
en ons lees ook in Nah.1:3:  

“Die Here is groot van KRAG…en wolke die STOF van Sy voete.” 
Hierdie wolke van stof sal ontstaan wanneer Christus SY KRAG uitoefen en wraak neem op die nasies wat 
teen Sy volk opgetree het.  

“Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn…SO SAL OOK DIE KOMS VAN 
DIE SEUN van die mens wees. En dan sal die TEKEN van die Seun van die mens in die hemel 
verskyn…Matt.24:27-30.” 

Volgens kenners sal die verby bewegende komeet veroorsaak dat die aarde vir `n paar dae lank nie sal 
roteer nie, as gevolg van die geweldige aantrekkingskrag van Alsem, wat vyf maal groter as die aarde is. `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). Die see wat sal aanhou beweeg wanneer die aarde tot 
`n stilstand kom, sal groot getygolwe 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 aardplate 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 heuwels smelt weg…die berge smelt 
onder Hom…soos was voor die vuur, soos was wat langs die helling afstroom), asook ondersese vulkane 
(vuur die water laat borrel), wat 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…en met Sy gloeiende wind Sy hand oor die Eufraat swaai…). 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 na 
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die verskuiwing van die pole sal rotasie terugkeer. Daar sal nuwe poolstreke wees, `n nuwe ewenaar; `n 
nuwe aardrykskunde met `n nuwe klimaat. 
Volgens Amerikaanse geoloë wil dit voorkom of suidelike Afrika die minste deur die verwoesting getref 
gaan word.  

“Kyk, op die berg die voete van Hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor. VIER JOU 
VEESDAE, O JUDA hy (vyand) is heeltemal uitgeroei Nah.1:15.” 

DAAR IS GEEN “WEGRAPING NIE”:- Die Pinsterkerke verkondig ook `n wegraping, terwyl hierdie begrip 
nêrens in die Woord voorkom nie. God se kinders sal gered word en na veiligheid gebring word en dit sal 
nie op die wolke wees nie. Die Wegraping vorm weereens deel van die wêreldprediking om gelowiges te 
laat afsien van die feit dat `n genetiese en fisiese Israel sal VERSAMEL en in `n LAND van veiligheid 
gebring sal word. 
Volgens die wegrapers gaan Christus in die geheim voor Sy koms die Christene kom haal. Aan die einde 
van die verdrukking sal Hy egter weer kom om die wêreld te oordeel. Volgens hierdie siening is daar twee 
komste van Jesus, nl. Die wegraping en die Wederkoms. 
Die vertelling van die een vrou wat weggeraap (aangeneem) word en die ander een wat agterbly 
(Matt.24:40-42), is van die verse wat gebruik word om hierdie siening te staaf. Dit beteken net dat daar `n 
radikale skeiding sal wees tussen die opregtes (die oorblyfsels) en die ander; mense wat uiterlik dieselfde 
lyk. Christus, wie sal kom soos `n dief in die nag beteken dat Sy koms skielik en onverwags sal wees. Hy 
sal ook nie net vir gelowiges sigbaar wees nie want Hy sal homself deur middel van kragte aan die mense 
openbaar – Armageddon. 

HOOFSTUK 21 
DIE VERLORE SKAPE WORD VERSAMEL 
Met die volgende oorlog en Armageddon, sal `n toestand van anargie in Europa heers. Die beskawing sal 
in `n relatief kort tydperk vervang word met chaos. Groot getalle mense sal sterf en welvaart sal uitgewis 
word. Vir dié wat oorbly sal dit `n stryd om oorlewing wees. 
Suidelike Afrika sal nou die enigste gebied wees waar alleenlik Christene sal woon en waar orde en 
beskawing sal bestaan. Die suiwer en opregte Israeliete van oor die wêreld sal hul weg hierheen vind en 
hulle by die Dogter van Sion aansluit.  

“Gewis sal Ek vergader die oorblyfsel van Israel, almal bymekaarbring soos skape in `n kraal, soos `n 
kudde in sy weiveld, en DIT SAL DREUN VAN MENSE Miga 2:12. En Ek al hulle UITLEI UIT DIE 
VOLKE en versamel UIT DIE LANDE en hulle bring IN HUL LAND Eseg.34:13.” 
“En Ek sal julle neem, een uit `n stad en twee uit `n geslag (die opregtes/oorblyfsels) en sal julle in SION 
bring. Dat Hy Sion gegrondves het, en dat die ellendiges van Sy volk daarin sal skuil Jes.14:32.”  

VOLKSGENOTE KEER TERUG NA SUID-AFRIKA:-  
“Want kyk, Ek verlos jou uit ver plekke en jou kroos (jong mense) uit die land van hulle gevangenskap 
(hier was geen vooruitsigte) Jer.46:27. En die losgekooptes van die Here sal TERUGGAAN en na Sion 
kom met gejubel, en ewige vreugde…Jes.35:10. Wees nie bevrees nie want Ek is met jou, Ek sal JOU 
GESLAG van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af…noorde…suide…Bring my seuns 
van ver, en dogters van die einde van die aarde af Jes.43:5-6.”  

TENTE IN DIE WOESTYN:- Siener vertel wat hy gesien het aangaande hierdie tyd:  
“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 beskermende Hand wees – net soos 
Israel destyds in die Sinai-woestyn”.  

“En Ek sal hulle uitlei uit die volke…en hulle bring in hul land.. en Ek sal `n verbond van vrede met 
hulle sluit.. en hulle sal veilig bly in die woestyn en slaap in die bosse Eseg.34:13,25. Dan skep die Here 
oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms `n wolk bedags en rook met die 
glans van vuurvlam in die nag Jes.4:5. Die stede wat in die oorlog verwoes is, sal nog nie woonbaar 
wees nie, ook kan pessiektes die vlugtelinge van elders daar weghou.” 

MANNA IN DIE WOESTYN:-  
“Want die Here het Sion uitgekies…sy voedsel sal Ek ryklik seen, sy behoeftiges versadig met brood 
Ps.32:13. Kyk, Ek stuur vir julle koring en mos en olie sodat julle daarvan versadig word, en Ek maak 
julle nie meer tot `n voorwerp van smaad onder die nasies nie Joël 2:9.”  

DIE VERSKIL TUSSEN “VREEMDELINGE” EN “VREEMDES”:- Daar word ook na die oorblyfsels van 
elders wat S.A. toe sal vlug, verwys as “vreemdelinge”. Vir die oorblyfsel hier wat hulle sal ontvang, sal 
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hulle vreemdelinge wees, omrede ons hulle nie sal ken nie, d.w.s. ONBEKENDE ISRAELIETE.  
“Want Hy SAL ISRAEL nog verkies en hulle in hul land vestig, en die VREEMDELING sal hom by hulle 
voeg en hulle sal hulle aansluit by die huis van Jakob. En die volke (in S.A.) sal hulle neem en op hul 
woonplek bring Jes.14:1-2.” 
“En die Here brul uit SION, en uit Jerusalem (stad) verhef Hy Sy stem, SODAT HEMEL EN AARDE 
BEWE (Komeet Alsem – Armageddon). Maar die Here sal `n TOEVLUG wees vir SY VOLK en `n 
SKUILPLEK vir die KINDERS VAN ISRAEL. Dan sal julle weet dat Ek die Here julle God is, wat woon 
op SION, My HEILIGE berg, dan sal Jerusalem `n heiligdom wees waar GEEN VREEMDES meer sal 
deurtrek nie Joël 3:16-17.” 

Hierdie “vreemdes” (en nie vreemdelinge nie) verwys na die heidennasies wat nooit weer deur ons land sal 
trek nie. 
DIE VREEMDES: Jesaja vertel verder in hoofstuk 14 dat die drywers van Babel in hierdie tyd gevange 
gehou sal word. …en dan in die doderyk neergewerp sal word…en van Babel uitroei die naam en die 
OORBLYFSEL, kroos en nageslag (v22). Esau se nageslag en die donker nasies sal dus nie tussen ons 
woon of selfs slawe wees nie:  

“Ja, Ek sal die sprinkaanswerm uit die noorde 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 in die Here Joël 2:20.” 

DIE VREEMDELINGE (onbekende Israeliete) sal vir `n ruk lank die werkerstand van ons land wees:  
“En die vreemdeling sal hom by hulle (Boerevolk) voeg, en hulle sal hul aansluit by die huis van Jakob. 
En die volke (op Sion) sal hulle neem (ontvang) en op hul woonplek bring, en die huis van Israel sal 
hulle in die land van die Here as BESITTING verwerwe, as slawe en slavinne…Jes.14:2. En julle sal die 
puinhope opbou…Die vreemdeling sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers 
en wynboere wees Jes.61:4-5.” 

Ons moet onthou dat die stam van Juda die vernaamste van die twaalf stamme is, en dat Juda die 
oorblyfsels van elders sal ontvang.  

“JUDA, jy is dit! Jou sal jou broers loof…voor jou sal die seuns van jou vader (die ander stamme) 
NEERBUIG Gen.49:8. Tien man (uit die tien huise van Israel) sal die slip van `n JOODSE man (Juda en 
Benjamin) gryp en dit vashou en sê: ons wil met julle saamgaan Sag.8:23 …het JUDA Sy heiligdom 
geword Ps.114:2 …JUDA is My wetgewer Ps.60: en 108.” 

ONS GRENSE SAL UITGEBREI WORD TOT BY DIE SOEDAN:- Siener kon Obadja se profesie beaam 
oor die mense van die Suidland wat Afrika en sy swart inwoners tot by die Sarfat/Soedan sou verower, en 
dit `n koninkryk van God maak. Ook Jesaja het gesê:  

“Maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwoning oopstaan. Verhinder dit nie! 
Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in…Want jy sal regs en links uitbreek, en jou nageslag sal 
nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk (54:2-3).” 

Die ou kolonies sal weer deur Blankes besit word:  
“Aangaande al My goddelose bure (Engelse kolonies) wat die erfenis aantas wat Ek MY VOLK Israel 
laat erf het – kyk, Ek ruk hulle uit hul land uit, en die huis van Juda (Benjamin – Zimbabwe) sal Ek uit 
hulle 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.12:14-15.” 

En daar sal grond gekoop word in hierdie land waarvan julle sê:  
“Dit is `n wildernis, sonder mens of dier… in die land Benjamin (Zimbabwe)…gebergte en in die stede 
van die Laeveld en in die stede van die Suidland Jer.32:43-44. Jou oë sal die Koning in sy skoonheid 
aanskou, dit sal `n wyd uitgestrekte land sien…jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie, die volk 
met duister, onverstaanbare spraak, met onbegryplike hakkeltong. Aanskou Sion, die stad van ons 
feestelike samekoms! Jes.33:17-20.” 
“Die Here sal jou as heilige volk bevestig…en die volke van die aarde (nie-Israeliete wat elders 
oorgebly het) sal sien dat die Naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees…Die 
Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak, om die reën van jou land op die regte tyd te 
gee, en om al die werk van jou hande te seën, en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen 
nie Deut.28:9-12.” 

(“Ons kry `n volmaakte republiek van `n volmaakte God sonder `n pennie skuld” - Siener). 
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HOOFSTUK 22 
 
DIE DUISENDJARIGE VREDERYK 

“Ek het `n engel uit die hemel sien neerdaal…En hy het die draak gegryp – die ou slang wat die duiwel 
en Satan is – en hy het hom gebind DUISEND JAAR LANK…sodat hy die nasies nie meer sou verlei 
TOTDAT DIE DUISEND JAAR VOLEINDIG IS NIE Op.20:1-3.” 

Die kerke verkondig dat Christus op die wolke gaan verskyn en al die nasies red, `n wegraping en dat die 
aarde daarna sal vergaan. Maar van die Duisendjarige Vrederyk word daar nooit `n woord gesê nie. Satan 
se aanslag op die Christendom bereik sy hoogtepunt, dus het ons beslis nog nie hierdie tydperk betree nie. 

“Kom laat ons terugkeer na die Here. Hy het ons geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na TWEE DAE 
(twee duisend jaar) lewend maak, en op die DERDE DAG (begin van die volgende duisend jaar) laat 
opstaan, sodat ons voor Sy aangesig kan LEWE Hos.6:1-2.” 
“Maar die Here sal `n TOEVLUG wees vir Sy volk en skuilplek vir die kinders van Israel. Dan sal julle 
weet dat Ek die Here julle God is wat woon op Sion, dan Sal Jerusalem `n HEILIGDOM wees WAAR 
GEEN VREEMDES DEURTREK NIE. 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.” 
“Omdat hulle jou noem die Verjaagde. 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 op sy regte plek 
staan Jer.30:17-22. 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.” 

 
DIE OPSTANDINGS 
Om te verstaan wanneer wie in die hemel opgeneem gaan word, moet ons kyk na die verskillende 
opstandings. 
DIE EERSTE OPSTANDING:  
Die uitverkorenes WAT TER WILLE VAN CHRISTUS GESTERF HET, se SIELE sal as konings saam met 
Christus regeer gedurende die duisendjarige Vrederyk.  

“En ek het die trone gesien en hulle het daarop gesit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die 
SIELE gesien van diè wat onthoof is oor die getuies van Jesus en oor die woord van God (Christene wat 
deur die eeue heen doodgemaak is oor hulle geloof) en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en 
die merk op hulle voorhoof en op hulle hande nie ontvang het nie (die wat in die tyd van die Antichris die 
mikroskyfie sal weier) en hulle het GELEEF en as konings geregeer saam met Christus die DUISEND 
JAAR LANK Op.20:4.”  

Hierdie SIELE sal in die gees LEWE, omrede die ander dode nog nie sou opgestaan het nie. 
DIE TWEEDE OPSTANDING:  
In Op.20:7-10 lees ons dat aan die EINDE van die duisendjarige Vrederyk, Satan vir `n ruklank vrygelaat 
sal word om die nasies wat in die vier hoeke van die aarde is, te verlei en te versamel vir die oorlog teen 
die laer van die heiliges (op Sion). God sal met vuur wat uit die hemel neerdaal hulle verslind. Almal wat 
alreeds gesterf het, asook die wat gedurende die duisendjarige Vrederyk sal omkom, sal geoordeel word 
volgens hulle werke. (Die wat ter wille van Christus gesterf het, se siele sal reeds by Christus wees).  

“En die ANDER DODE het nie herlewe TOTDAT die DUISEND JAAR VOLEINDIG WAS NIE 
Op.20:5.” 

Dit is hier aan die EINDE van die duisend jaar wanneer Thes.4 in vervulling gaan:  
“Maar broeders, ek wil nie hê dat julle ONKUNDIG moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie 
(v13)…dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here, DIE ONTSLAPENES 
HOEGENAAMD NIE SAL VÒÒR WEES NIE (V15). Want die Here self sal van die hemel deerdaal…en 
die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan (Die gelowiges wat deur die eeue heen, en gedurende 
die duisendjarige Vrederyk sal sterwe). Daarna sal ons wat in die lewe oorbly (aan die einde van die 
Vrederyk), saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by 
die Here wees (v16,17).” 

Eers aan die EINDE van die duisendjarige Vrederyk sal die regverdiges op die wolke weggevoer word. 
DIE TWEEDE DOOD:  

“En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is 
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dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Op.20:14-
15.” 

DIE HEIDENNASIES WAT OORBLY: 
Die wêreldbevolking sal drasties verminder word, a.g.v. kernoorlog en komeet Alsem.  

“En almal wat OORBLY uit AL DIE NASIES wat TEEN JERUSALEM (volk) aangekom het, sal jaar na 
jaar optrek om te aanbid voor die Koning…en om die HUTTEFEES (Armageddon) te vier. En wie uit die 
geslagte van die AARDE (nie van Sion nie – die verstrooides sal al versamel wees) nie na Jerusalem 
(stad) optrek om die Here te aanbid nie – hulle sal geen reën kry nie Sag.14:16-17.” 

Hierdie sal mense wees uit die nasies van oor die wêreld wat nie deel van Israel is nie, wat met die slag 
van Armageddon, God se mag sal erken en elke jaar sal optrek na die stad Jerusalem om die huttefees te 
vier,  

(“OM U NAAM AAN U TEENSTANDERS BEKEND TE MAAK, sodat nasies voor U aangesig kan bewe 
wanneer U VREESLIKE DINGE DOEN Jes.64:2-3”).  

Hulle sal dus nie-Israeliete wees wat God se mag sal erken, maar sal nooit deel word van die huis van 
Israel of op Sion woon nie.  

HOOFSTUK 23 
ONS VIR JOU, SUID-AFRIKA 
Tans staan die Boerevolk met sy rug teen die muur, maar nie lank nie en hy gaan begin bid dat die son nie 
moet ondergaan nie. Alhoewel ons almal besef dat `n oorlog onvermydelik is, gaan dit baie skielik en 
onverwags kom. `n Bloedriviersituasie gaan ontstaan, maar Volksgenote gaan alleenlik in hierdie laer kom 
deur op `n Christelike- en volksgrondslag te mobiliseer. 
Die woorde wat Jopie Fourie geskryf het in sy laaste uur, was aan sy volk:  

“Wees getrou tot die dood. Wees getrou aan u tradisies, aan u volk en aan u taal. God wees met julle 
tot ons mekaar weer sien”.  

DIE VIERKLEUR SAL WEER WAPPER: 
Die getroues sal terugkeer in verootmoediging na die God van Israel. Hulle sal gehoor gee aan God se 
profetiese waarskuwings, Sy opdragte uitvoer en aanspraak maak of Sy beloftes.– want hulle sal weet 
hulle is God se Uitverkorenes. 
God was nooit aan die kant van die meerderheid nie, en die dag as die Juda-Leeu in die Boer wakker 
word, sal niks hom meer kan stuit nie. In hierdie derde en laaste Vryheidstryd sal die Boer hierdie pragtige 
land waarin God hom tot volk geroep het, skoonmaak. Hierdie land met sy ewige gebergtes waar die 
kranse antwoord gee, deur sy ver verlate vlaktes sal die Boer op sy roepstem antwoord en offer wat hy vra. 
En op Sy Almag vas vertrouend, sal die erwe van sy vaad’re vir sy kinders erwe bly, want `n kneg van die 
Allerhoogste sal hy wees, TEEN DIE HELE WêRELD VRY en met hierdie nasie sal dit wel wees, want God 
regeer. Ek sê: Dit is My volk! En hulle sê: Die Here is my God! 
So Boerevolk van ouds 
Word wakker asseblief 
Laat die Vierkleur vlag 
Wapper vir ons nageslag 
Al ons manne daar buite 
Wees moedig en vertrou 
Ons almal sal saamstaan 
As God hulle gaan verslaan 
René Trollip 
 

“Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos, EK HET JOU BY JOU NAAM GEROEP: JY IS MYNE 
Jes.43:1.” 

Aanhangsel A 
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   DIE GESLAGSLYN VAN DIE KINDERS VAN ADAM     
           

  ouder/eers   
 
   

Ada was hul 
moeder  

 Adam  130/930         
 I  Abel    ->Jabal     
 Set 105/912 Gen 4:17    ->Jubal    
 I  Kain -> Henog -> Irad -> Megujael -> Methushael -> Lameg    
 Enos 90/905     ->Tubal-Kain 
 I      ->Naéma   

 

 Kenan 70/910     hulle moeder was Silla  
 I          
 MahalalEl 65/895         
 I          
 Jered 162/962         
 I          
 Henog 65/365         
 I          
 Metúsalag 187/969         
 I          
 Lameg 182/777         
 I          
 Noag 500/900         
 I Gen 10         
  Sem 100/600                
  I Gam -> Kuwsh -> Raéma -> Skeba          

  I 
Naäma se seun 
???    Dedan        

  I    Seba  Babel        

  I    Hawila 
 
  Erag Hierdie lande was    

  I    Sabta  Akkad almal in Sinear    
  I    Sabtega  Kalne       
  I    Nimrod ---> Sy ryk was:         
  I      Ninevé       
  I      RehobotIr almal in Assur    

  I      
 
Kalag        

  I              
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  I      Resen       
  I  Kanaan -> Sidon            
  I    Het         
  I    Kanaan se stamme: Jebusiete      
  I      Amoriete  gebieb van die   
  I      Gigasiete  Kanaäniete:  
  I      Hewiete  vanaf Sidon  

  I      Arkiete  
Gerar tot Gasa in 
die  

  I      Siniete  
rigting van Sodom 
en  

  
 

I       Kannaäniete  Gomora    
  I  Put        Adma    

  I           
Sebóim tot by 
Lesa  

  I  Misraim -> Misraim se stamme: Ludiete        
  I      Anamiete       
  I      Lehabiete       
  I      Naftuhiete       
  I      Kasluhiete (waaruit die Filistyne)    
  I        Kaftoriete        
  I Jafet -> Gomer -> Askenaz        
  I    Rifat        
  I    Togárma        
  I  Magog - > Eliganaf        
  I    Lubal        
  I  Madai - > Agon        
  I    Seelo        
  I    Gazoni        
  I    Lot           
  I  Jawan -> Elishah        
  I    Tarsis        
  I    Gittim (Kittiërs)        
  I    Dudonim (Dodaniete) KUSLANDE van die Nasies    
  I  Tubal - > Arifi        
  I    Kesed        
  I    Taari        
  I  Meseg - > Dedon        
  I    Saron        
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  I    Sebasni        
  I  Tiras - > Benib        
  I    Gera        
  I    Lupirion        
  I     Gilak            
 Arpagsad 35/438         
 I - >>>>  volgens Lukas 3:36 was daar nog 'n seun Kainan wat die pa van Selag was   
 Selag 30/433         
 I          
 Heber 34/464         
 I          
 Peleg 30/239         
 I Joktan -> Almódad Selef Hasarmáwet Jerag     
 I  Hadóram Usal Dikla Obal     
 I  Abímael Skeba Ofir Háwila     
 I  Jobab           
 Rehu 32/239         
 I          
 Serug 30/230         
 I          
 Nahor 29/148         
 I          

 
 

Tera  70/205         
    - by Milka        
 Abraham 100/175 Gen 22:20 (dogter v Haran)      
 I  Nahor -> Us         
 I   Bus       

 I   
Kemuel (voorvader van die 
Arameërs)       

 I   Kesed       
 I   Gaso       
 I   Pildas       
 I   Jidlaf       
 I   Betuel (pa van Rebekka)       
 I   Tebaag - by Reüma      
 I   Gagam       
 I   Tagas       
 I   Maäka       
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 I  Haran -> Lot -> Moab (stamvader van die Moabiete) 
by sy oudste 
dogter  

 I    
Ben-Ammi (stamvader van die 
Ammoniete) 

by sy jongste 
dogter  

40/ Isak (by Sara toe hy 100 was)     (Isak se vrou = Rebekka)      
 I Jismael (by Hagar toe hy 80 was)            
 I Gen. 25 : 12 seuns van Jismael = Nébajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa,  
 I   Hadad, Tema, Jetur, Nafis & Kedma          
 I (by Ketura) = Simran, Joksan, Medan, Jisbak & Suag      
 I          
 Jakob Gen 29:32  Esau Gen 36     
 I Ruben (sy ma = Lea)-> Henog Ex 6:13      
 I   Pallu       
 I   Hesron       
 I   Karmi       
 I Simeon (sy ma=Lea)-> JemuEl Ex 6:15      
 I   Jamin       
 I   Ohad       
 I   Jagin       
 I   Sohar       
 I   Saul (seun van die Kanaänitiese vrou)     
 I Levi (sy ma=Lea) -> Gerson -> Libni Ex 6:16     
 I    Simeï      
 I   Kehat -> Amran -> Aäron     
 I     Mirjam     
 I     Mose     
 I    Jishar -> Korag     
 I     Nefeg     
 I     Sigri     
 I    Hebron      
 Juda -> (sy ma = Lea)    Opregte 59 UzziEl      
 I Dan (ma = Bilha) 

 
       

 I Naftali (ma = Bilha)        
 I Gad (ma = Silpa)        
 I Asar (ma = Silpa)        
 I Issaskar (sy ma = Lea)        
 I Sébulon (sy ma = Lea)        

 I 
Josef (sy ma = 
Ragel)  

 
   Efraim      

 I (toe Jakob 91 was)  Manasse      
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 I Benjamin (toe Jakob 100jr was by Ragel)      
 l Dina (haar ma = Lea)        
 Peres          
 I Serag         
 Hesron          
 I          
 Ram          
 I          
 Amminadab -> Elisheba (dogter van Amminadab wat met Aäron getrou het Gen 6:23)    
 I          
 I          
 Nagson          
 I          

 
Salmon (by 

Ragab)          
 I          
 Boas          
 I          
 Obed          
 I          
 Isai          
 I          

  
 

Dawid           
            
  Salomo Matt. 1   Natan Lukas 3:23     

  I  
Nebat (dienaar van 
Salomo)       |      

  Rehábeam 2 Kron.10 
 
  2 Kron.13:6 Mattata      

  (koning v Judah) skeuring Jerobeam (Nebat se seun)     |      
  I  (koning v JisraEl) Mainan      
  AbiJaH        |      
  I  Baesa  Meléas      
  Asa        |      
  I  Agab  El-Jakim      
  JeHoWshafat        |      
  I    Jonan      
  JoWram        |      
  I    JoWsef      
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  UzziJaHuW        |      
  I    JeHuWdah      
  JoWtham        |      
  I    Simeon      
  Agus        |      
  I    Levi      
  GizkiJaHuW        |      
  I    Mattat      
  Manasse        |      
  I    Jorim      
  Amon        |      
  I    EliEzer      
  JoshiJaHuW        |      
 I    Joses      
 JeHoWjakim        |      
 I    Er      
 ShealtiEl        |      
 I    Almodad      
 Serubbabel        |      
 I    Kosam      
 Abihud        |      
 I    Addi      
 El-Jakim        |      
 I    Meleg      
 Asor        |      
 I    NearJaH      
 Sadok        |      
 I    ShealtiEl      
 JoWkim        |      
 I    Serubbabel      
 Elíud        |      
 I    Rafa-JaH      
 Eleásar        |      
 I    GananJaH      
 Mattan        |      
 I    JeHuWdaH      
 Jakob        |      
 I    JoWsef      
 Josef        |      
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 I    Simei      
 Jahweshua        |      
 


