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Dit is duidelik dat die

ANC-verkiesing op 8 Mei

nie naastenby die geesdrif

opwek wat ’n mens in ’n

Westerse demokrasie ver-

wag nie. Soos in ’n derde

wêreldland sal dié verkie-

sing ook maar kom en gaan.

Tog is daar onder blanke

kiesers die gewone debat

of ’n mens moet stem of

nie, en indien wel, vir wat-

ter van die 48 partye? 

Politieke verkiesings gaan

oor politieke mag. Die bur-

gers van die land kry ty-

dens ’n verkiesing die ge-

leentheid om ‘n keuse te

maak en te stem vir die

politieke party wat hy of

sy glo in sy belang sal

regeer.

Die party wat die meeste

stemme kry, kry die mag

om te regeer. Nou is die

vraag of die Witman in

Suid-Afrika by magte is om die ANC te verslaan en die

politieke mag te kry.

So sê die hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van

der Schyff, oor die naderende verkiesing.

Hy sê nadat die politieke mag in 1994 aan die kom-

munistiese ANC oorhandig is, het die Witman in Suid-

Afrika al meer ’n vreemdeling in sy vaderland geword.

Die Witman word onderdruk, word werkloos, verarm

en word van sy bates beroof. 

Nou is die magshebber (die ANC) besig om wetgewing

deur die Parlement te voer om die Witman wetlik van

sy eiendom (sy plaas, sy woonhuis, sy spaargeld, sy

pensioen) te beroof. Die huidige regime is die vyand

van die Afrikaner. Dié vyand moet verslaan word.

Die logiese vraag is dan of die ANC by die stembus

verslaan kan word? Baie kiesers glo dat dit gedoen kan

word en gaan stem om teen die ANC te stem. En as dit

Stuur ’n boodskap aan die Westerse wêreld

Blankes in SA word onderdruk
kan slaag, wie word in die

plek van die ANC gestel?

Kan jy teen die ANC

stem? Nee. Nêrens op die

stembrief is daar die keuse

om teen die ANC te stem

nie. Jy stem vir ’n party.

En dan is daar ’n lys van

partye, 48 van hulle, waar-

uit jy kan kies. As Witman

behoort jou keuse daardie

party te wees wat jóú be-

lange sal behartig. Kan so

’n party die verkiesing wen?

Al stem al die Blankes

vir een party, is dit nie

moontlik om genoeg blan-

ke stemme te monster om

voldoende met daardie

stemme ’n faktor in die

parlement te wees nie. 

Demokrasie?

Dit is vir die vyande van

die Afrikaner belangrik

om te wys dat die soge-

naamde demokrasie in Suid-Afrika werk. Daarom is

hulle propaganda dat elke volksgroep in betekenisvolle

getalle aan die verkiesing moet deelneem. Sou enige

bevolkingsgroep, maar veral die Blankes – as die meer

ontwikkelde en identifiseerbare groep – nie aan die

verkiesing deelneem nie, word die voorgegewe “demo-

krasie” ontbloot vir die karikatuur en mislukking wat

dit is: ’n onderdrukkende diktatuur van die getalryke

swart konglomoraat. 

Dit is die rede dat die ANC-regering en die bouers van

die bedeling aandring dat almal moet gaan stem. Dit

maak nie vir hulle saak vir wie jy stem nie, want die

wit stemkrag kan nie ’n invloed op die uitslag uitoefen

nie. Solank jy net stem! 

Deur jou deelname aan ’n bedeling wat jy nie met jou

stem kan opponeer of verander nie, verneder jy nie net 

(Vervolg op bladsy 4)
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In 1948 het die Nasionale Party (NP) onder leiding van dr DF Malan die

politieke mag by die stembus verower deur die Verenigde Party (VP)

van genl Jan Smuts te verslaan. Die NP se beleid in daardie verkiesing

was ‘n beleid van afsonderlike ontwikkeling, ook bekend as apartheid.

Die NP het na 1948 van krag tot krag gegroei en ongekende hoogtes

op verskeie terreine bereik. Met die moord op dr HF Verwoerd het Suid-

Afrika onaantasbaar in die Westerse wêreld gestaan.

Die sukses wat in Suid-Afrika bereik was, het onder die beleid van

apartheid geskied. Toe die NP onder leiding van mnr John Vorster hierdie

suksesvolle beleid stuk vir stuk begin afbreek het, het die verval en

agteruitgang van die land ook stapsgewys begin.

In 1994 het die ANC die politieke mag oor die hele Suid-Afrika persent

gekry. Die blanke regering is met ‘n swart kommunistiese regering ver-

vang. Die ineenstorting het op elke lewensterrein ingetree: die ekonomie,

die regstelsel, die infrastruktuur, skole en universiteite, hospitale en diens-

lewering. En vandag word die skuld vir alles wat sleg is, aan apartheid

toegeskryf.

Die HNP staan steeds by die beleid van afsonderlike ontwikkeling. Die

HNP is die verlengstuk van die NP van genl JBM Hertzog, dr Malan,

adv Strijdom en dr Verwoerd. Die HNP van vandag stap die pad van sy

destydse LV’s dr Albert Hertzog, mnr Jaap Marais en mnr Willie Marais.

Hoekom steeds apartheid?

Geen volk, geen ras kan voortbestaan as die instellings waaruit hy sy

geestelike krag put, hom strydloos en eerloos ontneem word nie. Daar

was nog nooit ‘n geïntegreerde gemeenskap wat in terme van kultuur en

beskawing ‘n hoogtepunt gelewer het nie.

Wat het die Blankes van Suid-Afrika gebaat by die afbreek van ons

rasse-identiteit na die moord op dr Verwoerd? Identiteit is nie net geves-

tig in herkoms nie ― dit is ook ‘n lewenswyse. Die identiteit van die indi-

vidu is ten nouste verbonde aan dié van die groep(e) waarin hy beweeg:

gesin, gemeenskap, volk. Breek sy identiteit af en so ‘n volk sal sterf.

Egte nasionalisme impliseer ‘n volksidentiteit, gebou op die identiteit

van sy gemeenskap. Daardie nasionalisme en die beskerming van

daardie identiteit was vir die nasionaliste van ons volk belangrik. Dit is

waarvoor die HNP hom vandag steeds beywer. Dit is die rede vir die

HNP se bestaan: volksidentiteit en volkstrots. Trots om Afrikaner en Wit-

man te wees.

Maar die liberaliste het die instellings waar ons kinders en jongmense

hierdie waardes geleer het, oop geforseer ― ons skole en universiteite

is as blanke inrigtings vernietig. 

Die liberalisme het ons mense verlei om die belange van hulle volk te

verraai. Dit het gelei tot selfvernietiging.

Maar die nasionalisme is soos die smeulende kole van die hardekool

onder die dooie as. Wanneer die wind daaroor gaan, sal daardie kole

weer opvlam, die vuur van nasionalisme sal weer brand en hulle wat

die moed het, sal die nasionalisme laat herrys en weer aan die volk sy

identiteit en sy vryheid gee.

Wie lieg die hardste?

Dit lyk of poli"ci en sogenaam-

de poli"eke kommentators be-

gin meeding vir die grootste

lieg-prys.

Dit het baie duidelik geword

met die hele Eskom-debakel

en die beurtkrag.

Skielik is gespring van fase 1

beurtkrag na fase 4, terwyl daar

al gepraat is van fase 5 en 6, wat

so net duskant totale ineen-

stor"ng is.

Eskom het telkens ‘n nuwe ver-

skoning vir sy onvermoë om die

land se ligte aan te los. As dit

reën, is die steenkool te nat.

Dan is die steenkool van lae ge-

halte en meer klip as steenkool. Dan is die diesel

vir die kragopwekkers op, en dan is dit die

storm in Mosambiek wat lyne beskadig het.

Pravin Gordhan kan nie veel meer doen as

om noodvergaderings met Eskom se bestuur

te belê nie, maar daaruit kom daar verder niks

nie, behalwe net nog duisternis. Skynbaar het

hy dit darem reggekry dat beurtkrag een van

die dienslewerings van die ANC is wat werk:

beurtkrag word s"ptelik op tyd in werking ge-

stel. Dis voorwaar ‘n prestasie, want die res

werk nie of dit werk op Afrika-tyd.

Intussen is poli"eke ontleders en energieken-

ners absoluut seker dat ‘n algehele ineenstor-

"ng van die kragnetwerk voor die deur is, en dat

die ekonomie op die punt van ineenstor"ng

staan.

En dan skielik: Geen beurtkrag meer nie! Ineens

is daar geen tekort meer nie. Diesel is volop vir

kragopwekkers, steenkool is goed, en een van die

Mosambiekse lyne is in ‘n rekordtyd herstel, ter-

wyl die Mosambiekers nog krepeer na die storm.

Dalk lê die oplossing by Cyril Ramaphosa wat

soos ‘n kat wat op ‘n bakkie room afgekom het,

koer oor hoe hulle die probleem opgelos het.

Dus, die ANC, wat die land in die grond in be-

stuur, kry dit reg om net voor ‘n verkiesing

sake reg te stel.

Kom ons kyk maar wat gaan na die verkiesing

gebeur, en laat ons maar al die sogenaamde

kommentators en ontleders se menings met

‘n hele sak sout neem!
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Pieter Dirk Uys het ’n nuwe boek geskryf en dit ver-

skyn onder die titel, Weerklank van ’n wanklank. Die

boekeredakteur van Rapport Weekliks, Johan van Zyl,

bespreek die boek onder die ietwat gewysigde opskrif:

Die wanklank van ‘slegs blank’. Volgens Uys het die

woorde “slegs blankes” sy lewe oorheers.

’n Tyd gelede was Antjie Krog in gesprek oor ’n Engelse

radiostasie waar sy uitgevra is oor haar werk. Sy stel haar

probleem toe so: ”How do you get rid of this whiteness?”

Sy reken mense is nou maar eers besig om Afrikaners

te vergewe, want 30 jaar gelede was dit baie anders. In

die onderhoud erken sy dat sy deel was van die ANC

Underground. Een sinnetjie van die onderhoudvoerder

was opvallend: “They (Afrikaners) supported apartheid;

they were these terrible people leading lives without ho-

nour.” Natuurlik het Krog hierdie stelling van die om-

roeper nie bevraagteken of ontken nie.  

In die 1990’s het kultuurleiers in die AB desperaat

probeer om van die begrip Afrikaner weg te kom, en

toe besluit om voortaan slegs van die Afrikaanses te

praat. Later is begrippe soos Afrikaanssprekendes ge-

bruik; omdat dié woord natuurlik nie duidelik identiteit

aandui nie. Dit sluit almal in wat Afrikaans praat, on-

geag ras. Die volksbegrip is in die proses begrawe en

sodoende word daar van die bagasie van die verlede

weggebreek; soos Johan van Zyl van Rapport dit sou

stel – vry van die wanklank van slegs blank. 

Komende uit liberale oorde is hierdie negatiwiteit

oor die Afrikanerverlede en oor die identiteit van die

Afrikanervolk as blanke volk, nie vreemd nie; ons ken

dit al sedert die 1960’s. Dit is net verbasend hoe wyd dit

aanvaar word onder Afrikaners. Om blank te wees, het

vir baie ‘n steen des aanstoots geword; dit sou dan poli-

ties verkeerd en ’n verleentheid wees. 

Op 21 Februarie skryf ’n briefskrywer aan Beeld na aan-

leiding van die debat oor die konsentrasiekampe tydens die

ABO: “Kan die konsentrasiekampboek nou maar toege-

maak word? Bitter mense wat op die verlede konsentreer,

mis die toekoms. Baie slagoffers se nageslagte het ook

Britse bloed.”  Daarmee word diegene wat hul bemoei met

die waarheid oor die kampe as verbitterde mense geskil-

der, en dan word die ou storie van die boeke wat toege-

maak moet word, weer opgehaal. Ons hoor ook vroeg

en laat dat ons nou van die apartheidsera moet vergeet;

terwyl die Afrikanervolk se vyande nooit ’n kans laat

verbygaan om almal aan “apartheid se sondes” of die

onreg van die verlede te herinner nie. 

Sou die briefskrywer wat so begaan is dat die boeke oor

die helkampe toegemaak moet word, ook in die openbaar

pleit dat die ANC se apartheidsmuseum in Johannesburg

toegemaak moet word? Sou Pieter Dirk Uys en Johan

van Zyl hulself so ver kon kry om te kla oor ‘slegs swart’

in die staatsdiens? Sou Antjie Krog per geleentheid vra:

“How do you get rid of this blackness?” (Sy het immers

al ’n boek geskryf met die titel, Begging to be black.)

Die negatiewe emosies wat rondom die Afrikanervolk

en sy geskiedenis opgebou is, is so diep dat byna nie-

mand dit vandag wil bevraagteken nie. As ’n opskiet-

skrywer iewers iets negatiefs kan versin oor die Voor-

trekkers of oor president Paul Kruger of oor enige ander

Afrikanerleier, dan het hy/sy onmiddellik ’n platform

in die media. 

Op hierdie trant is daar twee jaar gelede beweer dat

Sarel Cilliers nie as bron gebruik kan word vir die kor-

rekte bewoording en die ware betekenis van die Gelofte

van 1838 nie, want sy geheue sou hom dan in die steek

gelaat het teen die tyd toe sy herinneringe aangeteken

is. Sou iemand wat herhaaldelik voorgegaan het in die

aflegging van die Gelofte werklik kon vergeet wat dit

in wese behels het, boonop onder sulke dramatiese om-

standighede soos by Wasbank en Bloedrivier?

Dit gaan ons lank neem om die negatiewe gees rondom

ons verlede om te keer. Die jonger geslagte sal nog vir

dekades van “die sondes van die Afrikanervolk” moet

hoor, van die beweerde onderdrukking onder die apart-

heidsregering. Blatante leuens het reeds die waarheid

verdring, en dit is iets wat die negatiewe mense vandag

die heel beste pas. 

Hulle kan niks goeds vind in ons volk se geskiedenis

nie; en wil selfs die woord volk doodtrek. Een hoog-

geleerde Afrikanervriendin het vir my gesê ons moei-

likheid het gekom deur die woordjie “volk” te gebruik.

Daarmee wou sy graag hê dat ons liewer van volkwees

moet vergeet; en dan ook maar van ons hele geskiede-

nis, ‘n geskiedenis wat in sy kern daaroor gegaan het

om ’n vrye en onafhanklike volk in Afrika te wees.

Tydens die referendum van 1992 is die NEE-stemmers

voorgehou as die negatiewe mense, as die doemprofete

wat wou “teruggaan na die verlede”. Die JA-stemmers

het toe hulle wonderwerk gekry, ’n nuwe grondwet wat

die land spoedig laat wegsink het in misdaad, korrupsie,

werkloosheid, voortdurende stakings, sluipmoorde op

politici, en ’n aggressiewe anti-blanke rassisme. Dit het

gebeur terwyl die JA-stemmers hulself as die “posi-

tiewe mense” voorgehou het wat versoening en nasie-

bou wou bevorder.

Die geskiedenis het die JA-stemmers van 1992 ontmas-

ker as die ware negatiewe mense wat hul Afrikanerskap

verkwansel en hul rug op die geskiedenis gedraai het.

Wie is werklik die

negatiewe mense?
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Die Forum voor Democratie (FvD) het die enkel grootste poli-

tieke party in die Nederlandse hoërhuis geword. Dié party is

slegs twee jaar oud met ‘n jong leier, Theirry Baudet, 36 jaar oud.

Die FvD het daarin geslaag om die Volkspartij voor Vrijheid

en Demokratie, wat die grootste party in Nederland was, in

die tweede plek te druk. 

Die Forum voor Democratie word in die media beskryf as

‘n verregse party in Nederland. 

Aspekte van die FvD se beleid wat uitstaan, is die volgende:

• Asielsoekers mag slegs ‘n tydelike verblyfpermit kry. Hulle

kan nie permanente verblyfreg kry nie;

• Sulke mense moet so gou as moontlik teruggaan na hulle

land van herkoms;

• Die immigrasiebeleid word gebaseer op wie die Nederlan-

ders wil aanvaar en dit word deur die immigrant se kulturele

agtergrond bepaal;

• 150 000 onwettige immigrante in Nederland moet so gou

moontlik die land verlaat.

Die groei van regse en ver-regse politieke party in Europa

kan ‘n baie groot verandering in die samestelling van die Eu-

ropese Unie tot gevolg hê met die volgende verkiesing, meen

politieke kommentators.

Die Europese Unie se verkiesing vind van 23 tot 26 Mei

vanjaar plaas.

Veral die sukses van Matteo Salvini van die Lega Party in

Italië het waarnemers laat besef dat die politieke landskap

van Europa besig is om totaal te verander. Die sukses van

Theirry Baudet van die Forum voor Democratie in Nederland

is nog ‘n bewys dat daar ‘n politieke skuif na regs is. (Kyk

berigte hiernaas en op bl 8)

Politieke skrywers en kommentators bespiegel reeds dat

regse partye in verskeie Europese state se verteenwoordi-

ging in die EU dramaties kan groei. Sou hierdie partye ‘n koa-

lisie vorm, is dit selfs moontlik dat hulle die EU kan oorneem.

‘n Nuwe politieke koers wat veral op die instroming van vreem-

delinge fokus, werp reeds vrugte af.

Verskeie partye in Europa word in hierdie verband genoem:

die Fidesz-party van Victor Orban van Hongarye; die PIS-

party in Pole; die National Rally (voorheen Front National) in

Frankryk; die AfD in Duitsland; die PVV (Partij voor Vrijheid)

en die FvD (Forum voor Democratie) in Nederland; Vlaams

Belang en die Nuwe Vlaamse Alliansie in België; die True

Finns van Finland; die Sweedse Demokrate en nog ‘n aantal

kleiner partye in verskeie ander Europese lande.

Regse partye groei in Europa

Kan moontlik die 

EU oorneem

Buiteland

Nuwe regse party

in Nederland

groei sterk

Van bladsy 1

jouself en ons volk nie, maar gee jy geloofwaardigheid

en legitimiteit aan die bestel. Sodoende dra jy – ofskoon

nie so bedoel nie – ’n beeld uit van ons volk se berusting

in onderwerping aan die kommunistiese ANC en die be-

rowing van ons vaderland. Dit word vertolk as bewys

van die Afrikanervolk se aanvaarding van die heersen-

de veelrassige bedeling! 

Deur te stem, spreek ons ook ons teenkanting uit teen

al die aksies wat deur verskeie organisasies die afgelope

aantal jare gedoen is om die onderdrukking en moorde

op Blankes in ons land onder internasionale regerings

en organisasies se aandag te bring, want deur te stem,

wys ons ons aanvaarding van die bestaande bestel.

In die lig van bogemelde moet ons onsself nou afvra

wat die grootste impak sou hê: as al die stemgeregtigde

Afrikaners vir die Afrikanerpartye sou stem en ’n paar

verteenwoordigers in die parlement sou kry, óf wan-

neer alle Afrikaners soos een man hulle rug op die

verkiesing sou draai en ’n onmiskenbare boodskap uit-

stuur: ons is nie deel van die ANC/DA/EFF-bestel nie.

Deur weg te bly, verwerp ons die mislukte bestel van

die ANC en stuur ons ’n boodskap aan die ganse

wêreld: Die Witman aanvaar nie die onderdrukking in

sy vaderland nie!

Die HNP staan by sy bekende slagspreuk: Kies reg.

Bly weg!

Blankes word onderdruk
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Op 28 Maart 1979, 40 jaar gelede, is

prof FA van Jaarsveld, destyds hoog-

leraar in geskiedenis aan die Uni-

versiteit van Pretoria (UP) tydens ‘n

konferensie van teoloë en geskied-

kundiges by die Universiteit van Suid-

Afrika (UNISA) geteer en veer.

Die Afrikaner het destyds onder

die opskrif “Afrikaner-woede teen

professor” berig dat ‘n groep jong

manne vir prof Van Jaarsveld aan die

begin van sy lesing geteer en veer het

soos wat Danie Theron onder andere

vir Moneypenny, redakteur van The

Star, op Vrydag, 21 April 1899 in sy

kantoor ‘n afgedankste loesing gegee

het oor sy artikels teen die Boere.  

Prof Van Jaarsveld se toespraak sou

gaan oor die voortgesette viering van

Geloftedag. Reeds voor die simpo-

sium is groot publisiteit aan die toe-

spraak gegee. Van Jaarsveld het die

voortgesette viering van Geloftedag

bevraagteken, veral in die lig van

Suid-Afrika se veelrassige bevolking.

Sy standpunt was dat Geloftedag as

openbare vakansiedag moes bly, maar

1979:

Prof Van

Jaarsveld

geteer en veer
dat dit nie as ‘n Sondag gevier moes

word nie.

Daar was toe reeds ‘n kommissie on-

der voorsitterskap van ds Kosie Ge-

ricke benoem om ondersoek in te

stel na Suid-Afrika se openbare va-

kansiedae.

In Beeld van 23 Maart 2019 skryf

prof Van Jaarsveld se seun Albert:

“My pa se voorspellings het waar

geword. Sy pleidooie om 16 Desem-

ber as vakansiedag te behou het

vrugte afgewerp. Geloftedag in die

vorm van Versoeningsdag vir alle

Suid-Afrikaners bestaan steeds”.

Die jongmanne wat in 1979 teen

Van Jaarsveld opgetree het, het toe

in ‘n verklaring gesê dat “hulle moeg

daarvoor is dat die geestesgoedere en

alles wat vir die Afrikaner heilig is,

verneder word deur liberale politici

en verloopte akademici”. Hulle het

Van Jaarsveld daarvan beskuldig dat

hy met sy toespraak die heiligdom van

die Afrikaner in sy diepste wese aan-

tas.

Na die teer en veer-aksie het mnr

Eugene Terre’Blanche namens die

AWB verantwoordelikheid vir die

aksie aanvaar. 

21 Maart is jaarliks in Suid-Afrikia ‘n openbare vakan-

siedag. Dit staan bekend as Menseregtedag.

Vroeg in 1960 het die ANC en die PAC landwye

veldtogte onder Swartes gevoer om in opstand te kom

teen die pasboek-stelsel. Vroeg die oggend van 21 Maart

1960 het lede van die PAC in Sharpeville mense wak-

ker gemaak en hulle opgevorder en ander gedwing om

aan ‘n betoging deel te neem. Busbestuurders is verbied

om aan diens te gaan, met die gevolg dat baie Sharpeville-

inwoners nie kon werk toe gaan nie.

‘n Groot skare het op ‘n oop veld naby die Sharpeville-

polisiestasie saamgedrom. Daarvandaan het hulle na die

polisiestasie beweeg terwyl vryheidsliedere gesing en

slagspreuke soos ‘ons land’ en ‘weg met die pasboek-

stelsel’ en ‘voorwaarts na onafhanklikheid’ geskree is.

Dit was ‘n rewolusionêre betoging.

By die polisiestasie het ‘n afdeling polisemanne hulle

ingewag. Dit is belangrik om te weet dat die gebeure

op 24 Januarie by Cato Manor, naby Durban, nog skerp

in die gedagtes van die polisie was. Tydens die geweld

by Cato Manor is nege polisiemanne wreed vermoor.

Hulle was ‘n swart sersant, 4 baie jong blanke konsta-

bels en vier swart konstabels. 

Op hierdie oggend van 21 Maart is die polisie by Sharpe-

ville deur ‘n massa-betoging met politieke motiewe ge-

konfronteer. Die polisie se taak en opdrag was om wet

en orde te handhaaf. 300 polisiemanne is deur ‘n skare

van 5000 betogers gekonfronteer en met klippe gegooi.

Van die polisiebeamptes het op die skare geskiet. Die

skietery het sowat 2 minute geduur, waardeur 69 van

die betogers gedood en 180 beseer is.

Vandag word Sharpeville herdenk as Menseregtedag

oor die “wreedheid van Sharpeville toe mense tydens ‘n

‘vreedsame’ optog” deur die polisie geskiet is.

Sharpeville in 1960

Uit ons geskiedenis
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In die vorige artikel het ons gesien dat Christus vir
ons gely het deur aan die kruis te sterf en so ons
vry te maak of te verlos van die sonde wat ons
deel geword het met die ongehoorsaamheid van
Adam en Eva in die paradys. Vandag wil ons kyk
na die algehele verdorwenheid van die mens waar-
van die HERE die mens verlos het. Eers wanneer
die mens besef dat hy uit homself nie in staat is
om uit die slawerny van die sonde te kom nie,
weet hy om te soek na verlossing uit hierdie tronk
van die sonde. As jy nie dink dat jy skuldig bevind
is van ‘n misdaad en ten regte tronkstraf daarvoor
gekry het en nou in die tronk sit nie, sal jy mos nie
dink dat jy nodig het om aansoek te doen om uit
die tronk ontslaan te word nie, want jy is mos nie
in die tronk nie en jy hoort ook nie daar nie, want
jy het mos niks verkeerds gedoen nie. Maar wat leer
die Bybel ons? Kom ons kyk maar net na Efesiërs
2:1-10 en veral die eerste 8 verse en dan let ons
op die volgende sake: 1) Wat die mens se toestand
was voordat God in ons begin werk het om ons
van ons sonde te bevry, 2) Wat God vir ons gedoen
het en 3) Waarom God dit gedoen het? 

1) Een van die mens se grootste probleme is dat
hy nie wil erken en aanvaar dat hy tot niks goeds
in staat is nie en dat hy algeheel verdorwe is. Maar
wat lees ons in Ef. 2 vers 1 tot 3? Eerstens dat ons
“dood was deur die oortredinge en sondes…” Let
wel daar staan nie dat ons halfpad of amper dood
was nie, maar heeltemal dood sodat ons net nog
begrawe moet word. Ons dink so graag dat ons
darem nie so sleg is soos sekere ander mense
soos die moordenaars en die hoereerders en die
diewe nie en dat ons selfs redelik goeie mense is.
Verder moet ons daarop let dat niemand uitge-
sluit is van dood deur ons sondes nie, wat beklem-
toon word deur die “almal” van vers 3 en verder-
aan in die vers herhaal word deur “soos al die
ander”. Almal is ‘n voornaamwoord wat aandui dat
alle mense ingesluit is “sonder enige uitsonde-
ring”. Dit wil sê niemand is uitgesluit van die
sondige natuur waarmee alle mense gebore is nie.
Na die sondeval in die paradys het niemand  meer
self ‘n vrye wil om nog ‘n goeie keuse te maak nie.
Die apostel Paulus wil hier die absolute diepte van

ons sonde-verlorenheid beklemtoon om daardeur
dan ook aan te dui hoe groot die krag en mag van
God is wat ons uit hierdie ryk van die duisternis
oorgeplaas het na God se koninkryk van die lig en
die ewige heerlikheid (vgl. 1 Pet.2:9).

2) In Ef. 2:4-7 word vir ons uiteengesit wat God vir
die sonde-verlore mens gedoen het om hom van
hierdie ewige dood te verlos. Hy het die mens wat
dood was deur sy sonde, lewend gemaak in Chris-
tus. Die mens wat heeltemal dood was in sy son-
des en vir ewig verlore, lewendig gemaak sodat die
mens weer kon asemhaal en leef in ‘n nuwe lewe in
Christus. Ons is nou in ‘n hemelse geweste, lewen-
dig en kan geniet van die ewige heerlikheid saam
met Christus. Besef ons as Christene dat ons reeds
hier op aarde deel is van die koninkryk van die
hemele? Ja, alhoewel ons nog hier op aarde is en
maar in ‘n tentwoning vreemdelinge en bywoners
op aarde is, is ons reeds burgers van Gods ko-
ninkryk en moet ons dan ook leef as ambassa-
deurs vir die hemelse koninkryk. Dit is wat God dus
vir ons gedoen het, naamlik om ons deur sy Gees
en Woord te vernuwe, ja van bo af gebore te laat
word sodat ons verlos is uit die sondedood en nou
vir ewig vir Hom en sy koninkryk kan leef en getuig.

3) Die vraag kan met reg gevra word waarom God
hierdie verlossing bewerkstellig het, want Hy sou
binne sy reg en geregtigheid gehandel het as Hy ons
in die ewige verdoemenis gelaat het. Maar Hy het
uit genade en sy barmhartigheid en liefde ons ge-
red en verlos uit hierdie slawerny van die sonde. In
Ef. 2:5-8 hoor ons drie keer van die genade van God
[v.5 “deur genade is julle verlos”; v.7 “allesoortref-
fende rykdom van sy genade” en word dit in v.8 her-
haal “uit genade is julle verlos”]. Hieruit is dit baie
duidelik dat as dit nie vir God se genade was nie,
dit wat Hy aan ons geskenk het sonder dat ons dit
verdien het, sou ons vir ewig verlore gewees het.
Dit kan ons dus aan die einde van die sewe lydens-
Sondae in die kerklike jaar met verwagting laat uit-
sien na Paassondag waar ons weer eens sal kan
uitjubel: Hy wat vir ons sondes aan die kruis gesterf
het en begrawe is, het waarlik opgestaan en het
daardeur bevestig dat dood en hel oorwin is!!    

Woord en wêreld

Die algehele verdorwenheid van die mens

deur Dr Müller Pretorius
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Ons, die Afrikanervolk, die Witman, maak daarop

aanspraak dat die grootste deel van Suid-Afrika aan

die Afrikanervolk behoort. Daarteenoor word valse

propaganda in die oortreffende trap gemaak dat die

Witman die land, die grond, van die Swartes ge-

steel het.

As Suid-Afrika nie die vaderland van die Afrika-

nervolk is nie, waarom het ons dan oorloë gemaak

om ons land te behou? 

Waarom dra die berge en riviere, dorpe en stede,

visse en diere, reptiele en voëls, bosse en bome

onuitwisbaar die stempel van die Afrikanervolk se

taal? Ons  praat van Langeberg en Drakensberg,

Paardeberg en Waterberg, Magaliesberg en Tafel-

berg; die Breërivier en Vaalrivier, Olifantsrivier en

Vetrivier. 

Ons praat van die Kabeljou en Dageraad, Stomp-

neus, Steenbras en Snoek; luislang, trapsoetjies en

koggelmander; kiewiet en tarentaal, kelkiewyn,

gompou en tinktinkie; taaibos en raasblaar, harde-

kool en kiepersol, huilbos en haak-en-steek.

Ons bly in Bloemfontein, Pietermaritzburg, Pre-

toria, Rustenburg en Pietersburg. Ons noem ons

plase Dwaalboom en Armoedsvlakte. Ons dorpe is

Ermelo, De Aar, Vryheid en Wakkerstroom.

En dan sê hulle dit is nie ons land nie? Vir die

Afrikanervolk was hierdie nie 'n grondgebied net

om die minerale rykdom uit te buit nie. Dit was ons

vaderland. Ons volk het as volk ons siel as 'n aparte

volk in dié land gevind. En in 'n intuïtiewe vas-

binding aan die land, het ons die naam van die land

deel van ons naam gemaak: Afrikaners.

Nou moet ons hoor dit was nie ons land nie? En

dan moet ons aanskou hoe hierdie land, ons vader-

land, geplunder en vernietig word tot 'n rommel-

hoop — bloedig en bankrot.

Dié land IS ons land!                         

(Word vervolg)

Dié Land Dié Land 

is ons Land!is ons Land!

Sarel Super

se politieke dinge

Steek jou hand op!

Sarel wonder baie oor die uitlatings van sport-
kommentators. 

Daar is veral twee opmerkings wat Sarel mateloos
irriteer. Die een is: Die kaptein lei van voor af. Nou
hoe anders lei ‘n kaptein. As jy lei, moet jy tog voor
loop.

Die ander is: Kyk net daardie man. Hy steek sy
hand op (bedoelende: hy is ‘n man vir die Spring-
bokspan).

Kry dié kommentators opdrag om elke nuwe swart
speler so op te hemel as ‘n wonderwerk met ‘n oop
pad na die Springbokspan? Dit raak regtig nou te
opvallend en lagwekkend. Dikwels gebeur daar
net mooi niks wat kommentaar verdien nie, maar die
kyker (beeldradio) word vertel hoe daardie nuwe
speler ‘n fonds vir die sport is. Hy steek sy hand op.

• Dit laat Sarel toe dink aan jare gelede op     
laerskool. As jy wou kamer verlaat, moes jy 

jou hand opsteek. 

Al weer die Wittes se skuld

Toe kry ons arme Blankes al weer die skuld. Die
leier van die BLF (Sarel kan nie sy naam uitspreek
nie) sê die sikloon Idai wat soveel skade, dood en
verwoesting in Mosambiek, Zimbabwe en Malawi
gesaai het, is die Wittes se skuld.

Nie dat ons nog nie gewoond is om vir alles die
skuld te kry nie. Eers was alles apartheid se skuld.
Nou, na 25 jaar van ANC-bewind, is dit egter steeds
die Blankes en die Weste se skuld.
Sarel wil tog die lesers se geheue so effens ver-

fris. Die Minister van Landbou, Bosbou en Visse-
rye het ook al gesê: “Ons voorvaders het dierevelle
gedra omdat Suid-Afrika nie toe so koud was nie.
Maar die Blankes het gekom met hulle toestelle
(gadgets) en nou het ons al hierdie koue fronte.”

‘n Hele aantal jare gelede was daar ook ‘n uit-
spraak in Zoeloeland omdat die weerlig dan kwan-
suis net Swartes doodslaan.

• Hierdie argumente bevestig maar net die 
verskil in kultuur, agtergrond, opvoeding en  

geloof tussen hulle en ons.

Die Witman 

se aanspraak

Nommer 2
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Die party van Matteo Salvini in Italië, die Lega Party,

het tydens die pas-afgelope provinsiale verkiesing in dié

land sy steun drievoudig vermeerder.

Die prestasie van die Lega Party beteken dat die poli-

tiek in sewe provinsies in Italië sedert 2017 van ver-

links na middel-regs geswaai het.

Lega Party van

Mattio Salvini groei

sterk in Italië

Werda 

Gastehuis

* Akkommodasie in Upington.
* Gratis parkering op perseel.
* Elke kamer is toegerus met ’n     

platskerm TV en ’n ketel.
* Alle kamers het bad- of stort-    

geriewe.
* Naaste lughawe is Upington 

Lughawe, 5km ver.

+27 82 338 0934
admin@werdakamers.co.za

DA-agitator word held 

Die DA-jeugleier, Luyo-

lo Mphithi, wat die on-

derwyseres van Schweizer

Reneke, Elize Barkhui-

zen, ongegrond oor ras-

sisme aangekla het, is

beloon met ‘n kandida-

tuur op die DA se nasio-

nale lys van kandidate vir

die verkiesing op 8 Mei.

Mej Barkhuizen is aan-

gekla oor ‘n foto wat van

die kinders in haar klas

geneem is en dat dit kwansuis apartheid sou wees. Sy

is summier uit haar pos as onderwyseres ontslaan. Sy

is na ‘n ondersoek in haar pos heraangestel.

Die algemene verwagting was dat daar deur die DA

teen dié DA-lid opgetree sou word, maar die teendeel

is waar. Hy is hoog op die lys van DA-kandidate:

onder die top 15.

Mej Elize Barkhuizen

Die Moslem-aanslag
Die foto hiernaas wat aanvanklik in Australië ontstaan het, is baie teke-

nend van hoe die liberale politici en joernaliste fokus op die vyande van

die Westerse wêreld en die Christendom.

Niemand kan die aanval en moord op die Moskee en Moslems in Christ-

church goedkeur of regverdig nie. Dat daar wêreldwyd ‘n Moslem-aanslag

op Christenlande is, is bekend. Maar dié aanslae en moorde word nie aan

dieselfde groot klok soos die Christchurch-geval gehang nie.

Haatmisdaad teen Christene in Indië het in twee maande met 57%

gestyg. In Nigerië is in ‘n kort tyd reeds 120 Christene doodgemaak en

140 huise afgebrand.

Video’s wat op die YouTube versprei word, toon hoe die Moslems in

Londen en Parys oorneem en amok maak. Mesaanvalle in Londen is ‘n

algemene verskynsel, word in die video’s gesê.

MRK skok 

met bevinding
Die Menseregtekommissie se uit-

spraak op Woensdag, 27 Maart dat

Julius Malema, leier van die EFF, se

uitsprake nie haatspraak is nie, is

skokkend, sê mnr Peet Joubert, on-

derleier van die HNP.

Die MRK het bevind dat Malema

se uitsprake soos haatspraak klink,

maar nie haatspraak is nie. Die MRK

het sedert 2016 reeds verskeie klag-

tes deur verskillende organisasies teen

Malema ontvang. Die voorsitter van

die MRK het gesê Malema se uit-

sprake is steeds problematies. Hy

het ook gesê dat ras van nature ge-

voelig en verdelend is.

Malema se uitspraak “dat hulle nie

vra vir die slagting van Witmense

nie, ten minste nie nou al nie”, is

ook nie haatspraak nie.

Mnr Joubert sê haatspraak is nou net

soos rassisme. Dit wil voorkom of

slegs Blankes in die nuwe Suid-Afrika

rassiste kan wees en haatspraak kan

uiter.


