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Zep 3:8 Daarom, verwag My, spreek YHWH, op die dag wat Ek My gereed maak vir die buit;
want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid
oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my
ywer verteer word!
9 Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van YHWH sal
aanroep en Hom met ‘n eenparige skouer sal dien.
10 Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my
offerande bring.
11 Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het
nie;(afvalligheid) want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy
sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie.
12 En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by die Naam van YHWH
skuiling soek.
13 Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond
sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle
verskrik nie.
14 Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van
Jerusalem!
15 YHWH het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg;(vryheid) die koning van Israel,
YHWH is by jou(TEOKRASIE), jy sal geen kwaad meer vrees nie.
16 In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie!
17 YHWH jou ELOHIM is by jou (TEOKRASIE), ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug
Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.
18 Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel Ek; hulle hoort by jou, die smaad druk
swaar op hulle.
19 Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; en die
wat verjaag(verhuis het oorsee agv misdaad) is, versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot
‘n roem wie se skande oor die hele aarde was. (ons Volk was/is gehaat agv ‘Apartheid’)
20 In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle
tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot
verander, sê YHWH.
Hier word verwys na ‘n fisiese volk van Vader wat geidentifiseer kan word.
Dit is duidelik uit Zep 2:12 (Ook julle, o Kusiete, deurboordes van My swaard is hulle.) dat die
volk waarvan Sef 3 praat nie Kusiete is nie, maar aanbidders van YHWH en dus die nageslag van
die verstrooide Israeliete.
Jer 13:23 Kan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke? Dan sal julle ook in staat wees
om goed te doen, julle wat gewend is om kwaad te doen.
‘n Luiperd se kolle is swart. Dit is ook histories en Skriftuurlik dan dat ‘n Kussiet nie blank was
nie.
Ons voorouers het na suidelike Afrika gevlug weens die vervolging in Europa agv hul geloof.
Dawid moes vlug vir Saul. Josef en Miriam moes met Messiah vlug vir Herodes. Die Protestante
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moes vlug oor hul geloof. Vader het nog altyd ‘n oorblyfsel laat oorbly om Hom te dien ten spyte
van miljoene gelowiges wat vermoor is deur die eeue heen. Hier volg paar voorbeelde:
Isa 10:19 En die oorblyfsel van die bome van sy bos sal min in getal wees, en ‘n seuntjie sal hulle
kan opskrywe.
20 En in dié dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob, nie
meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie; maar hulle sal steun op YHWH, die
Heilige van Israel, in opregtheid.
21 Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob na die sterke Elohim toe.
22 Want al was jou volk, o Israel, soos die sand van die see, net ‘n oorblyfsel van hulle sal
terugkom; die verdelging is vas besluit en vloei oor van geregtigheid.
Jer 23:3 En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle
verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en
vermenigvuldig.
Hier word duidelik van ‘n geringe oorblyfsel van Israeliete gepraat. Min opregtes wat Vader dien.
Vader werk nog altyd met klein getalle soos by Bloedrivier, met Gideon, Dawid wat Goliat
verslaan. Ons voorouers het uit verskeie Europese lande gevlug. Hul is ook dus uit verskillende
stamme van Israel wat hulself in Suidelike Afrika kom vestig het. ‘n Groot gedeelte van hul het dit
gedoen om hul geloof sonder vervolging te kon uitleef. As ons na die Voortrekkers se leefstyl kyk
en hoe nederig en Godsvresend meeste van hul was, is dit duidelik dat dit Vader se volk is wat Hy
bewaar het deur die ongerepte Afrika teen ongelukke, wilde diere, die Afrika inboorlinge wat hul
welliswaar ook vermoor het en so meer. Ten spyte van hierdie moeilike omstandighede het Vader
hul gebede aangehoor en toe hul as n klein volkie saam teenoor Hom ‘n gelofte afgelê het, het Hy
hul gered en hul vyande verslaan en voor hul uitgejaag.
Isa 18:1 Wee die land van vlerkgegons wat anderkant die riviere van Kus lê;( beyond4480, 5676 the
rivers5104 of Ethiopia:3568 )
Isa 18:2 wat boodskappers stuur oor die groot water en in skuite van biesies oor die waters! Gaan
weg, vinnige boodskappers, na die hoog uitgegroeide nasie met die blink vel, na die wyd en syd
gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te vertrap, wie se land deur riviere deursny
word.
Isa 18:3 Al julle bewoners van die wêreld en bewoners van die aarde, as ‘n BANIER opgehef word
op die berge, kyk! En as die basuin geblaas word, luister!
Isa 18:4 Want so het YHWH vir my gesê: Ek wag rustig en aanskou uit my woonplek, soos
glinsterende hitte bo die sonlig, soos ‘n douwolk in die hitte van die oestyd.
Isa 18:5 Want voor die oes, as die bloeisel volgroeid is en die blom ‘n ryp druiwekorrel word, sal Hy
die ranke afsny met snoeimesse en die lote wegkap; (ons verloor beheer in Suid-Afrika)
Isa 18:6 hulle word almal saam oorgegee aan die roofvoëls van die berge en aan die wilde diere van
die aarde; en die roofvoëls sal daarop die somer deurbring, en al die wilde diere van die aarde sal
daarop oorwinter.
Isa 18:7 In dié tyd sal aan YHWH van die leërskare geskenke gebring word van die hoog uitgegroeide
volk met die blink vel en van die wyd en syd gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te
vertrap, wie se land deur riviere deursny word, na die plek van die Naam van YHWH van die
leërskare, na die berg Sion.
Banier: H5251
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נס
nê s
nace
From H5264; a flag; also a sail; by implication a flagstaff; generally a signal; figuratively a token: banner, pole, sail, (en-) sign, standard.
Num 2:2 Die kinders van Israel moet laer opslaan elkeen by sy vaandel by die veldtekens van hulle
families; op ‘n afstand rondom die tent van samekoms moet hulle laer opslaan.
H1714
גל
degel
deh'-gel
From H1713; a flag: - banner, standard.
Isa 5:25 Daarom het die toorn van YHWH ontvlam teen sy volk en het Hy Sy hand teen hulle
uitgestrek en hulle swaar getref, sodat die berge gebeef het en hulle lyke soos vuilnis op die strate
was. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar is sy hand nog uitgestrek. (nag van
verskrikking?egiptiese nag? Smeltkroes?)
Isa 5:26 En Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies in die verte(VSA,EUROPA,AUSTALIE), en Hy fluit vir
dié volk daar aan die einde van die aarde(suide?); en kyk, gou, haastig kom hulle. (oom Siener
het gesê die gelowiges vlug na SA)
Isa 5:1 tot einde vers 26 Isa 5:26 En Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies in die verte, en Hy fluit vir
dié volk daar aan die einde van die aarde; en kyk, gou, haastig kom hulle.
Isa 11:10 En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die
volke, en sy rusplek sal heerlik wees.
Isa 11:11 En in dié dag sal YHWH weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy
volk los te koop wat sal oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en Kus en Elam en Sínear en Hamat
en uit die kuslande van die see;
Isa 11:12 en Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat
verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde.
Eze 1:10 En hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van ‘n mens; en al vier het die gesig van ‘n leeu
gehad aan die regterkant en al vier het die gesig van ‘n bees aan die linkerkant; ook het al vier die
gesig van ‘n arend gehad.

OORSPRONG VAN DIE 4 KLEUR:
Alvorens die antieke Aramese weergawe vd Torah "Targan Jonathan" se kommentaar
onder (Num2) genoem "Bemidbar Rahbah" waar die 12 stamme van Israel se laerorde
beskryf word, word gesê dat die 4 hoof groeperinge, waaronder die 12 stamme moes
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verdeel as hulle laer opslaan,elk deur n vaandel verteenwoordig was, volgens die kleur
waardeur elke stam in die Hoepriester se borsplaat verteenwoordig was.
Uit die Nuwe Testament kom dit ook duidelik na vore dat nie slegs die stamme deur
hul afsonderlike kleur vaandels verteenwoordig was nie, maar dat die 4 hoof stamme
elk ook deur middel van ‘n SIMBOOL verteenwoordig was..
Byvoorbeeld:
●Daar word gepraat van Yahshua Messiach as (die Leeu uit die stam van Juda!)
Hieruit sien ons dat (Juda en Leeu) n verbintenis het, en sal enige Bybelstudent gou
die oorsprong daarvan vind in Jacob se seën aan sy seuns in (Gen49:9)"Juda is n jong
LEEU"
●Kyk ons Efraim sien ons dat Moses vir Efraim seen voor sy afsterwe en sê:
(Deut33:17)"Josef se eersgeborene is n stier (Os), heerlikheid is syne, en sy horings
is soos buffelhorings"
Met die wete dat die 12stamme nou deur verskillende vaandels verteenwoordig
was,volgens die kleur van die steen in die borsplaat, en dat Kentekens volgens
seëninge aan sekere stamme gekoppel was, soos die (Leeu v Juda) en die (Os van
Efraim), moet ons in gedagte hou dat die "aardse" ook altyd ‘n skaduwee is van die
"hemelse" volgens:
(Heb8:5+Openb15:5 ens).
●Daarom weet ons dat wat ookal die kleure van die tabernakel op aarde was, dit ook
so in die hemele sal wees, en wat ookal die:
-vaandels
-kentekens
-en laerorde van Israel op aarde was, dit ook so in die hemele sal wees.
●Gaan kyk ons na die laerorde van Israel soos beskryf in (Num2).
Sien ons dat die stam Juda aan die Oostekant van die Tabernakel moes laer opslaan
met 2 stamme onder hom, volgens hulle vaandels in hulle afdelings.
Dieselfde was ook die geval met Ruben as hoofstam in die Suide, Efraim in die Weste
en Dan in die Noordekant-(Num2:2-25).
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Ons weet nou reeds dat daar n konnetasie met Juda en die Leeu kenteken is, wat aan
die Oostekant moes laer opslaan, en ook so met Efraim met sy konnetasie met n Os
aan die westekant van die tabernakel.
Ons weet ook dat indien die 12 stamme met die kleure van die vaandels en kentekens
bekend mee was, en daar sou in antieke tyd na Yahshua verwys word as die: Leeu van
Juda, sou almal dádelik geweet het dat daar n konnetasie is met Yahshua en die
vaandel van Juda of die stam Juda!
So ook as iemand sou verwys na Yahshua as die Horings v Efraim, sou almal wat met
Israel bekend was, dadelik weet, dat omdat Efraim en ‘n Os se horings n verbintenis
het, Yahshua as hul aanvoerder sou optree (logies).
■Nou lees mens dat Vader aan Esegiel verskyn in (Eseg1:10) en hier doen Hy Homself
voor as 4 wesens:
1)MENS OF ADAMIET:
2)LEEU :
●AAN DIE REGTERKANT VAN DIE WESE
(Dus OOSTEKANT), die kant waar die
LEEU van Juda moes laer opslaan.
3)OS:
●AAN DIE LINKERKANT VAN DIE WESE
(Dus WESTEKANT), die kant waar die
Os van Efraim moes laer opslaan.
4)'n AREND:
●Nou is dit nie moeilik om 2 en 2 bymekaar te sit nie.
●Onthou Vader wou deur die Wese wat Hy Esegiel laat sien het, n waarskuwing
deurgee. 'n Waarskuwing wat nét Israeliete sou verstaan.
●Omdat Israel alleen bekend was met die kentekens van die 4 hoof samme!
Volgens "Jerome Porado commentary" oor Eseg1:10 se wese, verklaar hy dat alhoewel
die stam "DAN" aan die Noordekant se seën volgens Jakob in (Gen49:17) ‘n slang
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moes wees, het Dan die kenteken van ‘n Arend verkies,as teken van oorwinning oor
die slang.!
■Bring ons die "AREND" as kenteken van Dan in verband met die wese in Eseg, kan n
onskuldige kind sien dat die Wese wat Homself as 4 verskillende embleme uitbeeld,
die 4 kentekens was van die 4 hoof stamme rondom die tabernakel.
●Dit pas ook mooi in by die Wese se "mens" wat die "EERSTE" kenteken is wat
genoem word,in Eseg1:10 as sinnebeeld van die Eersgeborene!
■Dus weet ons met alle sekerheid dat:
1)Juda se kenteken n Leeu was! Daarom die Leeu van Juda.
2)Efraim se kenteken n Os was!
Daarom noem Moses hom die Os wat stoot met Buffelhorings.
3)Dan se kenteken n Arend was,as teken van oorwinning oor die "slang" wat hy as
"seen" by sy vader ontvang het!
4)Ruben se kenteken ‘n blanke Adamiet was, as teken van sy Eersgeboortereg wat hy
verbrou het,omdat hy sy vader se bed ontheilig het.
Nou gaan kyk ons na die kleure van die Vaandels.
Ons het reeds gesien dat antieke Aramese en Judese historiese kommentaar en
geskrifte bewys lewer dat die vaandels van die stamme gekoppel was aan die kleur
van die "steen" wat hulle in die borstas van die Hoepriester verteenwoordig het!
Ongelukkig is baie van die edelgesteentes nie meer vandag aan ons bekend nie,maar
Bybel studente is dit eens dat die edel gesteentes waarop die Nuwe Jerusalem
gefundeer is,presies dieselfde gesteentes is,as die wat in die Hoepriester se borstas
was,want onthou - die Aardse is slegs n skaduwee van die hemelse!
Gaan kyk mens na die gesteentes waarop Jerusalem gebou is vind mens die volgende
(KJV):
1)Jasper - Smith Dictionary ens reken dit was n (ROOI diamant)!
2)Sapphire - Smith Dictionary beskryf dit as (helder BLOU)!
3)Chalcedony - Young Dictionary beskryf die gesteente as (WIT).
4)Emerald - Smith+Young Dictionary beskryf die steen as (Groen) van kleur.
Vraag: Wat is die Eerste 4 Hoof kleure waarop Jerusalem gefundeer is?
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[Ja - ROOI/BLOU/WIT/GROEN]
Klink dit bekend?
Hierna lees mens van die volgende:
5)Sardonyx- Smith verklaar die steen as (deurskynend ROOI).
6)Sardius - Smith reken die steen was (helder ROOI).
7)Chrysolite - Smith en Young reken die steen het verskillende kleure,maar die mees
algemeen is n (geel steen met n goue-WIT skynsel).
8)Beryl – Smith Dictionary beskryf die steen as (GROEN).
9)Topaz - mith Dictionary beskryf die steen as (bottel GROEN).
10)Chrysoprasus - Smith se dit is (Appel groen).
11)Jacinth - Smith en Young beskryf die steen as (Blou-pers).
12)Amethyst - beide Dictionaries beskryf die steen as n (Blou-pers) kleur.
So wat sien ons?
Die eerste 4 stene was:
-Rooi
-Blou
-Wit
-Groen.
En die laaste 8 stene is:
-Rooi/Rooi
-Goud-WIT
-GROEN
-GROEN
-GROEN
-BLOU-pers
-BLOU-pers
Sien julle die laaste 8 stene kan onder die Eerste 4 stene ingedeel word?
Soos wat die 12 stamme onder 4 groepringe ingedeel was?
■Lees mens die laaste 8 stene se kleure in verband met die volgorde van die laerorde
in (Num2) dan vind ons die volgende:
1)Rooi - Juda + 2 stamme.
2)Wit - Ruben + 2 stamme.
3)Groen - Efraim + 2 stamme
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4)Blou-pers - Dan +2 stamme
Voeg nou hulle kentekens by:
1)Rooi/Juda/Leeu.
2) Wit /Ruben/Wit mens.
3) Groen /Efraim/Os met horings.
4) Blou /Dan/Arend.
Hier sien ons die ou wapen van die Boerevolk. Die
Leeu(Juda), man(Reuben) Arend(Dan) en die
ossewa(OS=Efraim) is duidelik te sien tesame met die
Vierkleur vlag(Rooi, Wit, Groen en Blou) wat identies
aan Israel se kleure en simbole is.
Kan die Vierkleur vlag nie dan ook die banier wees wat
opgehef gaan word in bogenoemde Skrifgedeeltes nie?
Dit is tog dieselfde kleure ook as Israel s’n en geen
ander nasie of volk behalwe die Gelofte volk van
Suidelike afrika het n vlag wat so strook met die
kleure(asook die simbole leeu, os, man, arend) van
Israel s’n nie.

■Daarom waai ons die 4kleur met TROTS, en daarom
sal die Vierkleur binnekort weer wapper oor n vrye
Boervolk!!
WANT ONS IS ISRAEL!!

Ons sien in bogenoemde Sef3 en Jes18 dat die volk waarvan gepraat word eerstens
geidentifiseer word as aanbidders van YHWH, want Vader het ‘n erns met hulle. Tweedens
kan daar gesien word dat dit ‘n sterk volk was wat geheers het oor ander. ‘n Volk wat toe
afvallig geraak het en van Vader vervreem het. Derdens sê dit dat dit ‘n verstrooide
gemeente is, m.a.w hul woon nie almal in n gekonsentreerde area nie. Daar staan dat die
verstrooide gemeente anderkant of oorkant die RIVIERE van Kus lê. Sien foto.
Die drie groot riviere in die voormalige ‘KUS’ is die Wit Nyl, Blou Nyl en die Atbara riviere.
Die Wit Nyl strek tot by die Victoria meer. Die lande anderkant die 3 riviere (dus Suid van
die riviere want Sefanja en Jesaja was Noord van Kus) is Angola, Zambië, Zimbabwe,
Mozambiek, Botswane, Namibië en Suid-Afrika. Dit is ook al die lande waar die blanke Volk
wat oorspronklik aan die Suidpunt van Afrika die kontinent binne gekom het, tans woon.
Voorwaar ‘n verstrooide volk. ‘n Volk wie se voorgeslagte 3 Geloftes afgelê het aan ons
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Hemelse Vader. Dit moet dus duidelik vir enige persoon wees dat ons Boerevolk/Geloftevolk,
die
ENIGSTE volk/gemeente kan wees waarvan Sef3 en Jes18 praat.

Gen 17:7 En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle
geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou.
Sover ons weet het Vader nog net met Abraham, Isak en Jakob se nageslag verbonde
gemaak, asook met die blanke volk in Suidelike Afrika, wat ons nou Geloftevolk noem.
Hy kap die lote af sê Hy. Hy gee die volk oor aan die wilde diere. Ons is tans onder
strafgerig. Ons word op elke terrein verneder, vermoor, verag en mee gemors. Ons is
afgekap van die Wingerdstok. Daarna bring ons die volk vir Hom geskenke, offerhandes en
weereens keer hul terug na YHWH. Hy maak ons weereens vry in dié tyd.
Kom ons kyk weer na Sef 3:10 Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my
verstrooide gemeente, my offerande bring.(H4503 OFFERANDE
 מנחה50
minchah (585a); from an unused word; a gift, tribute, offering: - gift (5), gifts (2), meal
offering (7), meal offerings (1), offering (152), offering *(1), offerings (14), present (12),
sacrifice (3), tribute (14).)
(KJV+) From beyond4480, 5676 the rivers5104 of Ethiopia (the land occupied by the
descendants of Cush located around the southern parts of the Nile (Ethiopia) )3568 my
suppliants,6282 even the daughter1323 of my dispersed,6327 shall bring2986 mine offering.4503
Hier sien ons duidelik dat Kus Ethiopië is in die King James bybel. Net om sekerheid te hê.
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Waste OFFERS verwag Vader?
Die offerande hier genoem volgens die Strongs is ‘n offer, geskenk, eerbetoning, en
opoffering.
As ons na ander offerhandes soek waarvan in die Skrif gepraat word kry mens die
volgende:
Psa (51:17)YHWH, open my lippe, dat my mond U lof kan verkondig.
Psa (51:18) Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U
geen behae nie.
Psa (51:19) Die offers van Vader is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o
ELOHIM, nie verag nie!
Deu 33:19 Hulle sal volke na die berg roep; daar sal hulle offers van geregtigheid offer;
want hulle sal die oorvloed van die see insuig en die verborgenste skatte van die sand.
Psa (4:4) Weet tog dat YHWH vir Hom ‘n gunsgenoot afgesonder het; YHWH hoor as ek
Hom aanroep.
Psa (4:5) Sidder, en moenie sondig nie; spreek in julle hart op julle bed, en wees stil. Sela.
Psa (4:6) Offer offerandes van geregtigheid en vertrou op YHWH.
Psa (4:7) Baie sê: Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van u aangesig,
oYHWH!
Gen 4:3 En ná verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan YHWH ‘n offer
gebring.
Heb 12:16 Laat niemand ‘n hoereerder wees nie, of ‘n onheilige soos Esau, wat vir één
spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het.
Heb 12:17 Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want
hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer.
Heb 11:4 Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan Vader gebring as Kain, waardeur hy
getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat Vader oor sy gawes getuienis gegee
het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is.
1Sa 15:22 Daarop sê Samuel: Het YHWH behae in brandoffers en slagoffers soos in
gehoorsaamheid aan die stem van YHWH? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as
slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.
As ek bogenoemde bestudeer, blyk dit dat Vader ‘n behae het daarin dat ons nederig voor
Hom sal verootmoedig, met n verslae gees(oor al ons sondes) en gebroke hart. Ons moet
berou hê oor ons afvalligheid, dat ons in gehoorsaamheid na Hom moet kom, in geloof, en
uit liefde vir Hom dit doen en gehoorsaam WIL wees. Gehoorsaam aan Sy bevele, gebooie
en wette.
Laat ons dus nie soos Esau geen berou hê nie, nie soos hy ons eersgeboortereg
verkwansel deur afvallig aan Vader te wees nie. Laat ons eerder soos die verlore seun
wees wat terugkeer na ons Vader.
Jan van Riebeeck se dankbaarheids Gelofte op 6Apr 1654 waar Hy dit ook as ‘n vas en
biddag proklameer het, die Voortrekkers se Gelofte in die week voor, en op 16Des 1838 en

10

die Paardekraal Gelofte in Des 1880 bevestig dat hierdie Geloftevolk alreeds aan Vader
offerhande gebring het. Dat hullle hulself onderwerp het aan Sy gesag en Sy beskerming.
Die beskerming wat Vader hulle by Bloedrivier en verskeie ander veldslae gebied het, en
basies hul uit onmoontlike omstandighede gered het(wonderwerke), bevestig dat hierdie
volk deur Vader beskerm word wanneer hul Sy Naam aanroep, en dat Vader erns met hulle
het. NET in die Skrif sien ons enigsins dieselfde redding wat Vader aan ‘n volk gebied het.
Ongelukkig het die volk afvallig geword en hul geloftes versaak, hul naasteliefde versaak
en Vader se wette ook weggestoot. Die volk is in verwarring, in tweedrag, in verdeeldheid
en onenig oor geloof.
Sef3:11 Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree
het nie;(afvalligheid) want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig
jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie.
12 En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by die Naam van
YHWH skuiling soek.
Is dit nie presies wat ons hier by die Volksvergaderings doen nie? Ons roep Vader se
Naam aan en saam met baie volksgenote in die land pleit ons Vader se ingryping en
verlossing van ons volk. Ek glo dat wanneer die volk weer met opregte hart die Geloftes
betaal en Vader aanroep, sal Hy weer soos met Israel van ouds, en die
Voortrekkers/Boerenasie, ons geroep aanhoor en ons verlos van ons vyande.
Deu 32:8 Toe die Allerhoogste aan die nasies ‘n erfdeel gegee het, toe Hy die
mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel
volgens die getal van die kinders van Israel.
9 Want YHWH se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
10 Hy het hom gevind in ‘n woestynland en in ‘n woeste wêreld, vol gehuil van die
wildernis; Hy het hom omring, op hom ag gegee, hom bewaak soos sy oogappel.
11 Soos ‘n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem,
hulle dra op sy vleuels—
12 YHWH alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde god by hom nie. (Voortrekkers)
13 Hy het hom laat ry op die hoogtes van die aarde, en hy het die opbrings van die veld
geëet; en Hy het hom heuning uit die rots laat suig en olie uit die klipharde rots;
14 dikmelk van beeste en melk van kleinvee, met die vet van lammers en ramme; stiere
van Basan en bokke, met die niervet van koring; en druiwebloed het jy gedrink,
skuimende wyn.
15 Toe het Jesúrun (H3484
ישׁרוּן
yeshûrûn
yesh-oo-roon'
From H3474; upright; Jeshurun, a symbolical name for Israel: - Jeshurun.)
vet geword en agterop geskop—jy het vet geword, dik geword, spekvet geword—en hy het
ELOHIM verwerp wat hom gemaak het, en die steenrots van sy heil geminag.
met sy opbrings verteer en die fondamente van die berge aan die brand gesteek. (nuwe
SA)
Isa 1:8 En die dogter van Sion het oorgebly soos ‘n skermpie in ‘n wingerd,
soos ‘n slaapplekkie in ‘n komkommertuin, soos ‘n beleërde stad.
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Isa 1:9 As YHWH van die leërskare vir ons nie ‘n klein oorblyfsel oorgelaat het
nie—soos Sodom sou ons geword het, ons sou net soos Gomorra gewees
het.
Isa 1:10 Hoor die woord van YHWH, owerstes van Sodom! Luister na die wet
van onse Elohim, volk van Gomorra!
Isa 1:11 Wat het Ek aan die menigte van julle slagoffers? sê YHWH. Ek is sat
van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers; en Ek
het geen behae in die bloed van stiere of lammers of bokke nie.
Isa 1:12 As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle
hand geëis—om my voorhowe te vertrap?
Isa 1:13 Bring nie meer skynheilige offergawes nie; gruwelike reukwerk is dit
vir My. Nuwemane en sabbatte, die uitroep van samekomste—Ek verdra
geen ongeregtigheid en feestyd nie!
Isa 1:14 Julle nuwemane en julle feestye haat my siel; hulle is My ‘n oorlas. Ek
is moeg om dit te dra.
Isa 1:15 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.
Isa 1:16 Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my
oë weg, hou op om kwaad te doen,
Isa 1:17 leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg
aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.
Isa 1:18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê YHWH: al was julle sondes
soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit
sal word soos wol.
Isa 1:19 As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.
Isa 1:20 Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard
geëet word; want die mond van YHWH het dit gespreek.
Isa 44:1 Maar luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het!
Isa 44:2 So sê YHWH, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af,
wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun wat Ek
uitverkies het!
Isa 44:3 Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond;
Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.
Isa 44:4 En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by
waterlope.
Isa 44:5 Die een sal sê: Ek behoort aan YHWH; en die ander sal die naam van
Jakob uitroep; en die ander sal met sy hand skrywe: Ek behoort aan YHWH, en
hom met die erenaam Israel noem.
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Deu 28:63 En soos YHWH oor julle bly was om aan julle goed te doen en julle
te vermenigvuldig, so sal YHWH oor julle bly wees om julle tot niet te maak
en julle te verdelg; en julle sal uitgeruk word uit die land waarheen jy gaan
om dit in besit te neem. (EUROPA?)
Deu 28:64 En YHWH sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van
die aarde tot by die ander einde van die aarde; en daar sal jy ander gode,
hout en klip, dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie.
Deu 28:65 En onder dié nasies sal jy geen rus hê nie, en vir jou voetsool sal
daar geen rusplek wees nie; maar YHWH sal jou daar ‘n bewende hart gee
en smagtende oë en ‘n kwynende siel.

Jer 5:15 Kyk, Ek bring oor julle ‘n nasie van ver af, o huis van Israel, spreek
YHWH; ‘n eeue-oue nasie is dit, ‘n nasie van ouds af, ‘n nasie waarvan jy die
taal nie ken en jy nie verstaan wat hulle praat nie. (Swart tale?)
Jer 5:16 Hulle pylkoker is soos ‘n geopende graf; hulle is almal helde.
Jer 5:16 Their quiver827 is as an open6605 sepulcher,6913 they are all3605 mighty
men.1368
H1368
ור

ר

gibbôr gibbôr

ghib-bore', ghib-bore'
Intensive from the same as H1397; powerful; by implication warrior, tyrant: champion, chief, X excel, giant, man, mighty (man, one), strong (man), valiant
man.

Jer 5:17 En hulle sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou seuns en jou
dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou
wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede waar jy
op vertrou, met die swaard verwoes.
Jer 5:18 Nogtans sal Ek ook in dié dae, spreek YHWH, nie ‘n einde aan julle
maak nie.
Jer 5:19 En as julle sê: Waarvoor het YHWH onse ELOHIM ons al hierdie dinge
aangedoen? antwoord hulle dan: Soos julle My verlaat het en vreemde gode in
julle land gedien het, so sal julle vreemdes dien in ‘n land wat julle s’n nie is
nie.
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Hos 3:1

En YHWH het vir my gesê: Gaan nog ‘n keer, bemin ‘n vrou wat bemin word deur
haar vriend, maar wat owerspel bedrywe, net soos YHWH die kinders van Israel
bemin, terwyl hulle hul tot ander gode wend en versot is op rosynekoeke.
2
Toe het ek haar vir my gekoop vir vyftien sikkels silwer en anderhalf homer gars.
3
En ek het aan haar gesê: Jy sal ‘n lang tyd moet stilsit vir my, nie hoereer nie en aan
geen man behoort nie; en so ook ek teenoor jou.
4
Want die kinders van Israel sal ‘n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en
sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode.
5
Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en YHWH hulle God soek en Dawid
hulle koning, en met siddering aankom na YHWH en na sy goedheid in die laaste
van die dae
1Jo 5:14 En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra
volgens sy wil
Om só ‘n volk te wees wat vir Vader offerhandes bring, sal ons eerstens sondebesef moet hê, as Geloftevolk
moet erken ons is onder strafgerig(lev26, Deut28). Ons Volks-identiteit moet en sal herstel word, ons moet
besef ons is Sy Volk, moet weet ons is Kinders van die vrye(Isak) en erfgename om Sy Koningkryk te
Beërwe. Die volk sal inkering en bekering moet doen, Vader se Gebooie en Sabbatte eer en gehoorsaam.
Om dit te bereik sal die die lof van VADER deur ons volk oor kerkgrense heen verkondig moet word om
die verdwaalde,misleide en blinde volksgenote terug na Vader se kraal te kan bring. Naasteliefde sal weer
‘n kern faktor by elke volksgenoot moet word. Daar sal ‘n eenheid in Messiah en verdraagsaamheid teenoor
mekaar moet wees om hierdie doel te bereik, in my opinie. Ons Geloftes sal in volksverband betaal moet
word.
Kom ons kyk na ons eie Boere-Profete
Siener - Nehemia en terugkeer na YHWH
Siener van Rensburg die Boere Volk se profeet het geprofeteer dat daar groot hervorming
gaan kom in SA, ons gaan weer terug keer na Vader soos in die dae van Nehemia, dws ons
gaan weer na Vader se Stem luister en terug keer na Sy wet en weer Sy Feeste onderhou
soos in die dae van Nehemia...
Stem van 'n profeet deur Adriaan Snyman bl 155:
Voordat ons 'n Republiek kry moet daar algehele hervorming kom, hervorming soos in die dae
van Nehemia, nie net in die politiek nie, maar so ook in die kerke. Want selfs in my kerk is
daar baie dinge wat verkeerd is.
Wat het in Nehemia se tyd gebeur?
Neh 8:9 En hulle het uit die boek, uit die wet van YHWH, duidelik voorgelees en dit verklaar,
sodat hulle verstaan het wat voorgelees is.
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10 Daarop het Nehemía — hy was die goewerneur — en Esra, die priester, die skrifgeleerde,
en die Leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê: Hierdie dag is heilig aan YHWH
julle Elohim; treur nie en ween nie! Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van
die wet hoor.
11 Verder het hy vir hulle gesê: Gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies
aan hulle vir wie niks berei is nie; want hierdie dag is heilig aan onse Meester. Wees dan nie
bedroef nie, want die blydskap in YHWH — dit is julle beskutting.
12 En die Leviete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê: Wees stil! want hierdie dag
is heilig; wees dus nie bedroef nie.
13 Toe het die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porsies te stuur en groot
vreugde te bedrywe; want hulle het ag gegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is.
14 En op die tweede dag het die familiehoofde van die hele volk, die priesters en die Leviete
by Esra, die skrifgeleerde, vergader om naamlik die woorde van die wet te ondersoek.
15 Toe vind hulle uit dat in die wet wat YHWH deur die diens van Moshe beveel het,
geskrywe was dat die kinders van Israel op die fees in die sewende maand in hutte moes
woon,...
Maar is dit Skriftuurlik wat Siener gesien het...? Natuurlik!!!
Deut 30:1 EN as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek (Deut 28) wat ek jou
voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarheen YHWH jou Elohim jou
verdryf het,
2 en jy jou tot YHWH jou Elohim bekeer en na sy stem luister net soos ek jou vandag
beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel,
3 dan sal YHWH jou Elohim jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer
versamel uit al die volke waarheen YHWH jou Elohim jou verstrooi het.
4 Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal YHWH jou Elohim jou
versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal.
5 En YHWH jou Elohim sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy sal
dit in besit neem; en Hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders.
6 En YHWH jou Elohim sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om YHWH jou Elohim
lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.
Hoekom word ons volk geplunder op die oomblik?
Deut 28:15 Maar as jy nie luister na die stem van YHWH jou Elohim, om sorgvuldig te hou al
sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou
kom en jou inhaal.
30 Jy sal jou met ’n vrou verloof, maar ’n ander man sal haar skend (verkrag); ’n huis sal jy
bou, maar daarin nie woon nie; ’n wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie.
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31 Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal daarvan nie eet nie; jou esel (kar) 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.
43 Die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou opklim; en jý sal laer en laer afsak.
(BEE vandag)
42 Al jou bome en die vrugte van jou land sal die sprinkaan in besit neem.
43 Die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou opklim; en jý sal laer en laer afsak.
44 Hý sal aan jou leen, maar jý sal aan hom nie leen nie; hy sal die kop en jy die stert wees.
45 En al hierdie vloeke sal oor jou kom en jou agtervolg en jou inhaal totdat jy verdelg is,
omdat jy nie geluister het na die stem van YHWH jou Elohim om sy gebooie en sy insettinge
wat Hy jou beveel het, te hou nie;
46 en hulle sal by jou ’n teken en ’n wonder wees, en by jou nageslag tot in ewigheid.
LET WEL DIE VLOEKE SAL 'N TEKEN WEES TOT IN EWIGHEID EN DIT BETEKEN
VANDAG OOK!!!
Deut 28:49 YHWH sal teen jou ’n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos ’n
arend vlieg — ’n nasie wie se taal jy nie verstaan nie,
50 ’n nasie hard van aangesig, wat ’n grysaard nie ontsien en vir ’n seun geen genade het
nie.(plaas en voorstede moorde)
51 En hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet totdat jy verdelg is; wat
vir jou geen koring, mos of olie, aanteel van jou beeste of aanteel van jou kleinvee sal laat
oorbly totdat hulle jou tot niet gemaak het nie.
52 En hulle sal jou in benoudheid bring in al jou poorte totdat jou hoë en versterkte mure
(diefwering elektriese heinings ens) val waarop jy in jou hele land vertrou het; ja, hulle sal
jou in benoudheid bring in al jou poorte in jou hele land wat YHWH jou Elohim jou gegee het.
Klink dit nie bekend nie is dit werklik ewige tekens?
Indien ja, vra jouself af hoekom gebeur dit?
Die antwoord is : Deut 28:15 Maar as jy nie luister na die stem van YHWH jou Elohim, om
sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al
hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.
Let wel dit is nie net die 10 gebooie nie, Vader se insettinge nl Sy feeste ook en soos
Nehemia hulle terug gekeer het gaan ons ook, en dit is niks nuuts nie
Mal 3:6 Want Ek, YHWH, het nie verander nie (dws in die Nuwe Testament nie verander
nie!!!); en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.
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7 Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie.
Keer terug na My, en Ek wil na julle terugkeer, sê YHWH van die leërskare. Maar julle vra:
Waarin moet ons terugkeer?
So ook 2 Kon 23:2 Daarom, kyk, Ek sal jou by jou vaders versamel, en jy sal met vrede in jou
graf versamel word, en jou oë sal al die onheil nie aansien wat Ek oor hierdie plek bring nie.
En hulle het die koning antwoord gebring.
TOE het die koning gestuur, en hulle het al die oudstes van Juda en Jerusalem by hom
versamel.
En die koning het opgegaan in die huis van YHWH en al die manne van Juda en al die
inwoners van Jerusalem saam met hom, en die priesters en die profete en die hele volk, klein
en groot; en hy het al die woorde van die verbondsboek wat in die huis van YHWH gevind is,
voor hulle ore gelees.
En die koning het op die verhoog gaan staan en die verbond voor die aangesig van YHWH
gesluit om YHWH te volg en sy gebooie en sy getuienisse en sy insettinge met die hele hart
en met die hele siel te onderhou, om die woorde van hierdie verbond wat in hierdie boek
geskrywe is, te bevestig. En die hele volk het toegetree tot die verbond.(ons moet ons
Geloftes ook weer bevestig)
En soos Mal 3:6-7 sê nl sedert die dae van julle Vaders het julle afgewyk van My
insettinge/feeste so kan ons sien vanaf koning Josía en die Rigters was daar nie eers n
behoorlike Pasga gehou nie!
2 Kon 23:21 Toe gee die koning die hele volk bevel en sê: Hou pasga vir YHWH  יהוהjulle
Elohey soos geskrywe is in hierdie verbondsboek.
Want soos hierdie pasga is daar nie een gehou van die dae van die Rigters af wat Israel
gerig het, en gedurende al die dae van die konings van Israel en die konings van Juda nie;
maar in die agttiende jaar van koning Josía is hierdie pasga vir YHWH in Jerusalem gehou.
Dws al wanneer Vader na ons gaan terug keer is wanneer ons terug gaan keer na Sy bevele en
dit begin onderhou!
Sela

Boerevolk jy is Israel!
Die volk Israel het reg deur die Skrifte sekere kenmerke:
1-Hulle is BLANK.
(1Sam16:12)"Daarop het hy getuur en hom (Dawid) laat kom, en hy was ROOIERIG, met n
mooi voorkoms."
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(Hooglied5:10 Ned)"Mijn liefste is BLANK EN ROOI, Hij draagt de banier boven tien
duizend."
2-Hulle het n strewe om eenkant en APART vir hulle ELOHIM te lewe..
(Num23:9)"Want van die top van die rotse af sien ek Israel, en van die heuwels af aanskou
ek hom.
KYK, N VOLK WAT AFGESONDERD WOON,EN HOM NIE TOT DIE NASIES REKEN NIE."
3-Hulle is Eenvoudige mense.
(Hand4:13):
"En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle
EENVOUDIGE MANNE was, was hulle verwonderd en het hulle as METGESELLE VAN
YAHSHUA HERKEN."
4-Hulle het profete.
(2Kon21:10)"Toe het YHWH deur die diens van Sy knegte die profete gespreek en gesê:"
5-Hulle het geloftes en verbonde met ELOHIM.
(Rom9:4)"Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en
die verbonde."
6-Hulle is altyd die minderheid.
(Deut7:7)"YHWH het n welgevalle aan Israel gehad, en hulle uitverkies, nie omdat hulle meer
was as al die ander volke nie, WANT HULLE WAS DIE GRINGSTE VAN AL DIE VOLKE."
7-Hulle is n Trekers volk.
-Abraham trek uit Ur (Gen11:31)
-Jakob trek na Laban en later na Egipte(Gen29:1+46:1-3)
-Israel trek in die woestyn(Num14:33)
-Naomi trek na Moab(Rut1:1)
Sien julle die Boer uit bo-genoemde Skrifgedeeltes?
1-Ons is BLANK
2-Ons wil APART LEWE
3-Ons is EENVOUDIGE boere mense
4-Ons het PROFETE (Siener van Rensburg+Johanna Brandt)
5-Ons het GELOFTES met Vader(Bloedrivier+ Paardekraal)
6-Ons volk is die MINDERHEID in ons land, en die enigste blanke volk in die wêreld wat nie
homself regeer nie.
7-Ons is n Trekers volk van geboorte!
1-Wanneer mens na ons volk se eie profete gaan kyk,soos:
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(Siener van Rensburg en Johanna Brandt).
Is daar onmiddellik n paar goed wat mens se aandag trek:
A)-[Siener]: Toe Boy Mussmann by oom Klasie wou weet, wie is die Boer dat Vader Hom met
ons sou bemoei? Toe antw Siener v Rensburg hom reguit:
(Kwoteer uit Loopgraaf bl150):
"ONS IS GOD SE VOLK."
B)-[Johanna]: In haar 5de visioen oor die toekomstige Nagaanval op Johannesburg, vertel sy
dat Vader ons na die aanval tog weer sal herstel, en dat Sy seën weer op ons sal rus want:
(Kwoteer bl 30):
"ÒNS IS DIE UITVERKORE VOLK VAN GOD"
Johanna brei dan verder hieroor uit en skryf dat:
1)Suid-Afrika (Boerevolk) is deur Vader gekies as n spesiale instrument waardeer die hele
wêreld geseën sal word.
-PRESIES wat die Skrifte ons leer hoe die volk Israel moet wees:
(Gen28:14):
"Jou nageslag (Israel),sal uitbrei na die Weste en Ooste, en na die Noorde en SUIDE, EN IN
JOU NAGESLAG SAL AL DIE GESLAGTE VAN DIE AARDE GESEËN WORD."
2)Die engel maak dit duidelik aan Johanna, dat slegs die EENVOUDIGE mense haar
waarskuwing sal glo.
-DIE PRESIESE einskap van Israel, waarvan ons hierbo in (Hand4:13) lees.
3)Die engel sê ook vir Johanna ons volk is n PêREL IN DIE OË VAN YHWH.
-PRESIES hoe Yahshua die koninkryk van die hemele beskryf:
(Matt13:45+46)"Verder is die koninkryk van die hemele soos n Koopman wat mooi pêrels
soek, en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop
dit."
-(Besef julle wie is die kosbare pêrel?)
Hoe dit ookal sy:
DIE BOER IS ISRAEL!!
EN AS ONS ISRAEL IS -kan ons dan nie maar die 2 getuies van Opnb11 in ons midde verwag
nie? dalk is dit:
-Man in bruin!
EN
-Man in grys!
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