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1268. 
                                      Dié vloeke wat die Boervolk raak: 
 

Deut. 27:15  Vervloek is die man wat ‘n gesnede of gegote beeld maak,(want 
dit is) ‘n gruwel vir YAHUAH, werk van ‘n ambagsman se hande, en dit 
heimlik opstel; Hoeveel mense daar buite weet en ken al die gesnede en 
gegote beelde. Hoeveel van die algemene ken al die Vrymesselaar / 
Broederbond / Egiptiese /Griekse of Romeinse beelde?  
 

Deut.27:16  Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag; Volk van YAH 
weet dat dié vloek ook uitbeeld dat daar van VADER in die hemele gepraat 
word en moeder die Boervolk?  
 

Deut.27:17  Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê; Ken jy werklik 
jou naaste? Weet jy waar ons as Boervolk se grenslyne lê?  
 

Deut.27:18  Vervloek is hy wat ‘n blinde op die dwaalweg lei; Wie is die 
blinde en watter dwaalweg word uitgewys? Ons moet onthou dat die vloeke 
slegs oor die Yashar’EL volk uitgeroep was. Die dwaalweg is die weg van die 
heidene, wat jou vyand is. Num.5:9  
 

Deut.27:19  Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en weduwee 
verdraai; Wie is die ‘vreemdeling’? Watter ‘reg’ word verdraai? Die 
vreemdeling is Sem se broer Jafet. Die ‘reg’ is wat voorgehou was aan die 
Yashar’EL. Wees apart, onderhou die wette en verordeninge.      
 

Deut.27:20  Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, 
want hy het die kombers van sy vader opgelig; Vanselfsprekend.  
 

Deut.27:21  Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap (lieth7901 ‘lê’) het 
Watter dier word hiervan gepraat? Is dit diere wat kan kruip? Is dit diere 
met vier of twee pote? Doen diere staande of lêend gemeenskap?    
 

Deut.27:22  Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van sy vader of die 
dogter van sy moeder, gemeenskap het; Vanselfsprekend.  
 

Deut.27:23  Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het; 
Vanselfsprekend. 
 

Deut.27:24  Vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan; Wie is 
jou naaste? As daar ‘n naaste is moet daar ook ‘n verste wees. Jou verste is 
anderskleurige (Nie biologies) volkere wat alle heidene insluit.  
 

Deut.27:25  Vervloek is hy wat ‘n omkoopgeskenk aanneem om ‘n 
persoon—onskuldige bloed—dood te slaan; Vanselfsprekend.  
 

Deut.27:26  Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te 
doen nie; Watter ‘wet’? Slegs dit wat nou lees en nie die ‘Tora’ nie?    
 

Deut. 28:16  Vervloek sal jy wees in die stad Vervloek sal jy wees in die 
veld. Vervloek sal jy wees in al jou werke waar jy jou ook al bevind.   
    

Deut. 28:17  Vervloek sal jy wees in jou mandjie en jou bakskottel. Vervloek 
sal jy wees in dit wat jy bymekaarmaak en so ook oor die wat jy wil versorg. 
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Deut. 28:18  Vervloek sal jy wees in die vrug van jou liggaam Vervloek sal 
jy wees in die vrugte van jou land, Vervloek sal jy wees in die aanteel van 
jou beeste en die aanteel van jou kleinvee. Vervloek is jou kinders, Vervloek 
is jou arbeid, Vervloek is jou opbrengste!  
 

Deut. 28:19  Vervloek sal jy wees by jou ingang, Vervloek sal jy wees by jou 
uitgang. Vervloek is jy van jou begin tot jou einde.   
 

Deut. 28:20 Vervloek is jy dat verwarring en die bedreiging in alles waar 
jy jou hand aan slaan en in wat jy moet doen Vanselfsprekend. 
 

Deut. 28:21  Vervloek is jy, want pes sal aan jou kleef totdat YAH jou 
vernietig uit die land waarheen jy gegaan het om dit in besit te neem. As ‘n 
geseënde volk sal daardie geseëndheid na vloeke oorgaan. 
 

Deut. 28:22  Vervloek is jy, want swaar tering en koors en vurige koors en 
ontsteking sal jou tref Vervloek is jy, want droogte en brand-koring en 
heuningdou sal jou vervolg totdat jy omkom. Vanselfsprekend  
 

Deut. 28:23  Vervloek is jy, want die hemel wat bo jou hoof is, sal koper, en 
die aarde wat onder jou is, yster wees. Armoede sal die vervloekte beleef.   
 

Deut. 28:24  Vervloek sal jy wees dat die reën van jou land poeier en stof 
maak; Dit wat jy ook al bymekaar gemaak het in jou lewe sal die opbrengs 
na niks oorgaan.   
 

Deut. 28:25  Vervloek sal jy wees dat jy voor jou vyande verslaan word; 
Vanselfsprekend.   
 

Deut. 28:26  Vervloek sal jy wees dat jou lyke as voedsel sal dien vir al die 
voëls van die hemel en vir die diere van die aarde sonder dat iemand hulle 
skrikmaak. Dit wat eervol was sal die wêreld opvreet en die oorblywende 
volke om jou sal jou op vreet sonder dat die wêreld omgee.  
 

Deut. 28:27  Vervloek sal jy wees met swere van Egipte en met geswelle en 
skurfte en uitslag waarvan jy nie kan gesond word nie. Dieselfde plae sal jy 
ontvang wat Egipte ontvang het, sonder gesond wording.   
 

Deut. 28:28  Vervloeking sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en 
sin-verwarring, sonder dat daar ‘n helper is.  
 

Deut. 28:30  Vervloek is jy met verlowing aan ‘n vrou, want ‘n ander man 
sal haar skend; ‘n huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie; ‘n wingerd 
plant, maar dit nie in gebruik neem nie.  
 

Deut. 28:31  Vervloek is jy, want jou bees word voor jou oë geslag, maar jy 
sal daarvan nie eet nie; jou esel word voor jou weggeroof en sal na jou nie 
terugkom nie; jou kleinvee word aan jou vyande gegee sonder dat daar vir 
jou ‘n helper is.  
 

Deut.28:32  Vervloek is jy, want jou seuns en jou dogters word aan ‘n 
ander volk gegee, terwyl jou oë dit sien en die hele dag na hulle smag 
sonder dat jy daar iets aan kan doen.  
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Deut.28:33  Vervloek is jy, want die vrugte van jou land en al jou werk sal 
‘n volk eet wat jy nie ken nie; en jy sal altyddeur net verdruk en hard 
behandel word. :34 Vervloek is jy, want jy sal kranksinnig wees vanweë die 
gesig van jou oë wat jy sal sien. :35 Vervloeking sal jou tref met bose swere 
aan die knieë en aan die bene—waarvan jy nie gesond kan word nie—van 
jou voetsool tot jou skedel. :36 Vervloeking vir jou en jou koning wat jy oor 
jou sal aanstel, na ‘n nasie ...wat jy en jou vaders nie geken het nie; en daar 
sal jy ander gode, hout en klip, dien. :37 Vervloeking vir jou, want ‘n 
voorwerp van verbasing, ‘n spreekwoord en ‘n spot sal jy wees onder al die 
volke..:38 Vervloek is jy, want baie saad het die land uitbring, maar min 
insamel; want die sprinkaan sal dit afeet. :39 Vervloek sal jou wingerde 
wees ... geen wyn sal jy drink of wegbêre nie; want die wurm sal dit opeet. 
:40 Vervloek sal jou olyfbome wees...in jou hele grondgebied, .. jou olywe 
sal afval geen olie gee. :41 Vervloek is jy dat jou seuns en dogters ...vir jou 
nie meer sal wees nie; want hulle sal in gevangenskap gaan. :42  Vervloek 
is al jou bome en die vrugte van jou land die sprinkaan sal dit in besit 
neem. :43 Vervloek is jy, want die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en 
hoër oor jou opklim; en jy sal laer en laer afsak. :44 Vervloek is jy dat jy 
moet leen en nie uitleen nie; Dat jy die stert sal wees en nie die kop nie 
Ons voorvaders het gesê: “Soos daar gespreek was so sal dit wees”;  
 

Daarom die vervloeking onder die Boervolk, maar as jy luister sal die 
teenoor-gestelde intree: Deut. 28:1 As jy dan goed luister na die stem van 
YAHUAH jou Skepper om sorgvuldig te hou al Sy gebooie wat ek jou 
vandag beveel, dan sal YAHUAH jou Skepper jou die hoogste stel bo al die 
nasies van die aarde. :2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou 
inhaal as jy luister na die stem van YAHUAH jou Skepper.:3  Geseënd sal jy 
wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld. :4  Geseënd sal wees die 
vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, 
die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee. :5  Geseënd sal 
wees jou mandjie en jou bakskottel. :6  Geseënd sal jy wees by jou ingang, 
en geseënd sal jy wees by jou uitgang. :7  YAHUAH sal maak dat jou 
vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle 
teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug. :8  YAHUAH sal die 
seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en 
Hy sal jou seën in die land wat YAHUAH jou Skepper jou sal gee. :9 
YAHUAH sal jou vir Hom as rein, afgesonderde, volk bevestig soos Hy jou 
dit gesweer het, as jy die gebooie van YAHUAH jou Skepper hou en in Sy 
weë wandel. :10  En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van 
YAHUAH oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. :11  En YAHUAH 
sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die 
vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat YAHUAH 
aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee. :12 YAHUAH 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 hand te seën; 
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Wat staan ons te doen tot redding?  
Dit is om vas te hou, en nie te verloor wat aan jou behoort; Om weer terug te 
kry wat jy wel verloor het. Doen wat die Skrifte jou beveel. Leer en weet dat 
die vyand deur hulle gode werk en spreek; Daarom Identifiseer wat die 
vyand doen en gebruik. Sonder jou af ,Yashar’EL, van die heiden en ander 
volke soos in: Neh. 5:9 .....: Dit is nie goed wat julle doen nie. Moet julle nie 
in die vrees van onse Skepper wandel ter wille van die smaad van die 
heidene, ons vyande, nie?   
Waar vind die Boervolk homself nou in? Is dit nie in dieselfde puinhoop wat 
Nehemia van gepraat het nie? Was dit nie  oor: Skande, swakheid, verlore, 
vergete, treurigheid, smaad, ens. nie. Is dit nie waar ons as die Boerevolk ons 
tans bevind nie? Ek voel dat dit tyd is om ons sede kompas weer reg te kry. 
Kom ons begin tuis, en as dit moontlik is, die Yashar’EL volk rondom jou. 
Ons as die nageslag van Yashar’EL kan doen soos dit staan in: Jes. 58:12 En 
die wat uit jou voortkom, sal die ou puinhope bou; die fondamente van 
vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word: Herbouer van 
gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak.  
 

Die Skrif sê tog duidelik: Num. 23:9  Want van die top van die rotse af sien 
ek hom, en van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, ‘n volk wat 
afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie. En: Deut. 7:6  Want 
jy is ‘n volk afgesonder aan YHUH jou Skepper; jou het die YHUH jou 
Skepper uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, Sy eiendomsvolk 
te wees 
Mense kom ons breek en verbrand die obeliske, kruise, biddende hande, 
visse, moeder Maria, Petrus, dwergies, feetjies, Afrika beelde, voorvader gees  
mombakkiese, ens. Leer en ken die Vrymesselaars, Broederbond, Hindoe, 
Boeddha, Egipte, Griekse gode en tekens wat hulle gebruik.  
Kom verjaag en band al die seks / hoer huise, volwasse winkels, vuil boeke, 
moffies / skandseuns, ens. Kry weer orde in eie wonings waar die man die 
heerser is, en die vrou die opleier is van sy kinders. Bring weer die Skrifte en 
gebede weer tuis deur tot jou vrou en kinders.  Groet weer jou mense beleefd 
en kyk na die wat swaar kry onder hulle.  
          
Kom ons bery onsself voor soos die 5 maagde, want ons Bruidegom is op-
pad. Daar is altyd die woorde wat baie vang en dit is “te laat”.  Moet nie wag 
tot more nie, want more is dalk “te laat”.  
 
Ns.: Verwerp alle entiteite wat wil afbreek; Verbied steurnisse tot gesond 
wording; Bind blatante prinsipale en kragte wat jou en jou mense pla; Bind 
en verjaag alle geeste in die Naam van die Seun van VADER 
                                                   “YAHUSHA”  

  Bedink dit      


