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Die hedendaagse Kerk dra geen kennis meer van die drie pilare waarop die Skrif berus nie, nl.  die 10 

Gebooie, die Verbonde en Kájafas se profesie dat “één man (ons Heiland)  vir die volk sou sterwe. En 

nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot ‘n eenheid saam te 

voeg.” − Joh. 11:50,52. (Kájafas beves5g hier wat Jakobus in sy sendbrief skrywe, nl. dat hy dit rig 

“…aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is.” Net so skryf Petrus ook “…aan die 

vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kappadocië, Asië en Bithínië, (wat) uitverkore 

(is) volgens die voorkennis van God die Vader). 

Die Kerk het hierdie 3 pilare verruil vir drie uit die NWO se Handboek van Menseregte − an5-

apartheid, gays en anti-rassisme; en al drie roteer om dieselfde lengte-as, nl. naasteliefde. (Ons kom 

later terug na die begrip “naasteliefde”). 

Daarom kan die Kerk en sy Menseregte Handboek vrymoedig verklaar dat almal jou naaste is. Maar 

in die Handboek van die Lewe lees ek  dat jou naaste ‘n medevolksgenoot is. Eks 32:27  “En hy het vir 

hulle gesê: So spreek die HERE, die God van Israel: Laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup. Gaan 

heen en weer van poort tot poort in die laer, en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy 

naaste doodmaak…” 

Nou kan ons onsself afvra wié was almal in daardie laer? 

Dit was mos net Israeliete. M.a.w. almal volksgenote? Ek weet van geen Amoriet, Moabiet 

Kanaänaniet, Xhosa of Zoeloe wat ooit daar toegelaat is nie. Dus, verwys  die woord naaste nie net na 

jou broer en jou vriend nie, maar ook na jou volksgenoot. 

Rassisme 

Die ANC het onlangs aangedui dat die party sy parlementêre meerderheid sal gebruik om wetgewing 

in te stel, waardeur tronkstraf opgelê kan word aan enige blanke persoon wat rassistiese uitlatings 

maak teenoor swart persone. Swart op wit rassisme is glad hier ter sprake nie. 



Ons verneem dat daardie wet o.m. ook sal bepaal dat as ‘n blanke selfs net na een van die ‘ander’ as 

‘n swarte verwys, dit as rassisme skou sal word, want daarmee gee jy te kenne dat hy/sy nie jou 

gelyke is nie, jou mindere is en/of dat jy op hom of haar neersien. 

Volgens kapelaan Niek Ackerman wat in 1985 gestuur is om ons ambassade in Skotland te bedien, 

was daar vir die NK Kerk net een uitweg om rassisme hok te slaan. Deur breinspoeling. En dit kon 

slegs bereik word indien alle kerklidmate elke Sondag dieselfde boodskap van naasteliefde ontvang. 

Met verloop van tyd sou hulle dan begin aanvaar dat elke wese op aarde jou naaste is, en jy nie 

langer teen die prikkels moet skop nie. Ackerman het bygevoeg dat die NGK Sinode toe besluit het 

om self Sondae se preke voor te berei en dan aan predikante te stuur. 

Genadiglik vir die Kerk was die tuisrekenaar toe al mooi gevestig en kon die Sinode rustig weekliks sy 

liefdesboodskap aan NGK predikante e-pos sodat hulle dit Sondae aan die skape kon voorlees. 

En toe, hier in 2015 verskyn daar skielik ‘n nuwe moderator-ster aan die NGK-hemel, ene Ds. Nelis 

Janse van Rensburg. Die Kerk se nuwe Simson. En Delíla het nog skaars geroep “Simson, die Filistyne 

is op jou!” Of hy ruk  die weefpen met die weefsel uit sy hare en bestorm die Filistyne (askies, sy 

lidmate), slaan rassisme pimpel en pers, tooi sy geliefde homofilie in ‘n kleed van heiligheid, begrawe 

apartheid en besweer elke witnerf wat nog durf om sy blanke herkoms en godgegewe identiteit te 

wil  behou. 

Die ander ‘rigters’ (kerke) het nie op hulle laat wag nie en dadelik sy voorbeeld gevolg. 

Dr. Isak Burger, president van die AGS, se belydenis: “Die Apostoliese Geloofsending (AGS) het, soos 

die NG Kerk, reeds drie dekades gelede rassisme en apartheid as sonde geklassifiseer.” 

Die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika (NHKA) wat aanvanklik voor God en mens gesweer het 

dat hulle apartheid nooit sal verloën nie, het stilletjies ook die heiden se hand gevat, in die stof 

neergeval en by monde van sy voorsitter, Dr. Wim Dreyer, gesnotter: “Rassisme is volledig in stryd 

met die Evangelie. Dit skreeu teen die liefdesgebod (en) dat rassisme sonde is, is die een ding 

waaroor kerke oor die wêreld heen saamstem.” 

Die vraag is net of die Vader van die ligte ook hiermee saamstem? Ons sal aanstoms uitvind. 

Apartheid 

(Let wel, apartheid is hier sinoniem met struikelblok en rots) 

Rassisme is eintlik maar net die skurwe kant van die struikelblok (rots) op pad na die ANC se droom 

vir sy volmaakte reënboogkrasie, Vryheid, Gelykheid en Broederskap. Maar in sy pad lê daar ‘n 

soliede “wit rots”. En hulle spook al van 1912 af om hierdie rots aan stukke te breek en rommelhoop 

toe te karwei. 80 jaar lank is media-gif, knopkierie, panga, AK-47,  en dinamiet tevergeefs hiervoor 

ingespan. 

En eers in November 1990, (sewe maande nadat De Klerk met sy sakkie 30 silwerstukke Griekeland 

toe laat spat het) kry hulle aanslag skielik momentum met die NG Kerk se Rustenburgberaad. Die 

Boervolk word daar skuldig verklaar voor sy vyand, en sy kerk (behang met ’n kleed van vroomheid 

en berou) het sonder om eers ‘n wenkbrou te lig, namens die ganse volk voor die aanklaers neergeval 

en met snot en trane apartheid as die grootste sonde bo in die hemel en onder op die aarde bely. 

Maar selfs dit kon die rots nie kraak, verroer of beletsel nie. 



Nog twee dekades lank het die NG Kerk tevergeefs in woede teen die rots gestoei, sy vuiste stukkend 

gemoker, het der duisende van sy lidmate hulle daarteen só rou gestamp, gekneus en selfs arms en 

bene gebreek, sodat hulle oplaas weggevlug en agter die rots gaan skuil het. 

‘n Mens kon darem seker verwag het dat die openbaarmaking van apartheid as sonde sy oorsprong 

in kerkgeledere sou hê, want die moderators, hulle maneldraers en swartspanne was tog immers dié 

“kenners” van die Heilige Skrif. Maar hulle het hierdie “waarheid” nooit raakgelees voordat die vyand 

van die Skrif hulle daarvan vertel het nie. Vyande wat nóg met die Maker van daardie “rots”, nóg met 

sy Seun se Heilsboodskap bekend was. En wat seker net so verstommend is, is dat sedertdien het 

elke Solidariteit, elke Afriforum, elke FAK, elke Voortrekker, elke skool, elke priester, elke predikant, 

elke pastoor en elke eerwaarde ook gedienstig neergekniel en apartheid afgesweer het. 

Maar wat geeneen van hierdie bietelinge besef nie, is dat die ganse skepping juis gegrondves is op 

die fondasie van daardie rots wat met stene van “soort volgens soort” gelê is, of te wel skeiding, 

apartheid, suiwerheid, ‘n toestand van afgeskeie te wees, verskillend te wees. Daarsonder sou niks 

wat nie suiwer, opreg, eiesoortig en onvermeng is op daardie fondament gebou kon word nie. 

In hoofstuk een vers 3-31 van Genesis lees ons nie minder nie as 10 keer dat elke skeppingsdaad van 

Elohim ‘n ingeboude uniekheid van eiesoortigheid gehad het – ‘n eiesoortigheid wat, volgens Hom, 

“baie goed” was en dus nooit geskend mag word nie: “Jy mag in jou wingerd nie twee soorte saad 

saai nie. Jy mag nie met ‘n os en ‘n esel tegelyk ploeë nie. Jy mag geen gemengde stof, wol en linne 

tegelyk, aantrek nie. Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie…” 

Deur al die millennia handhaaf elke spriet, elke plant, elke boom, elke vis, elke tortel, elke mossie en 

elke dier steeds hierdie apartheid en sy eie uniekheid. En dis net die mens wat moedswillig (onder 

aansporing van die Kerk) die Skepper se goeie handewerk deur verbastering wil vernietig. 

Ds. Nelis van Rensburg beweer verder dat alle wesens op twee bene na die beeld van God geskape is. 

Dis ‘n leuen. Deur net na ‘n blanke en ‘n swarte te kyk, is dit duidelik dat hulle nie kinders na die 

beeld van dieselfde Vader kan wees nie. Nie net wat voorkoms betref nie, maar ook wat betref hul 

doen en late, gebruike, gewoontes, vermoëns en stand van ontwikkeling. As dit so was dat hulle 

eenders geskape is, dan moes die Afrikaan in Afrika en die Europeër se ontwikkelingspeil vandag op 

dieselfde vlak gewees het. Maar selfs ‘n graad een leerling weet dis nie so nie. Die swarte sit nog 

vasgevang in sy Donker Afrika, en sy ontwikkelingspeil is nog duisende jare agter die van die 

Westerling. Hoekom? Is dit omdat God teen hulle diskrimineer, of is dit omdat hulle miskien nie sy 

maaksels is nie? 

As Hy wou hê swart, geel, rooi en wit moes vermeng, hoekom het Hy dan “grense tussen nasies 

ingestel”? (Deut. 32:8). 

Satan en sy Nimrod-bende het met die toring van Babel ‘n eenwêreldregering probeer vestig, maar 

die Maker self het hulle uitmekaar verjaag. Tog het Nimrod se nakomelinge nie moed opgegee nie, 

en hulle ywer vandag nog net so fluks om yster en klei te laat meng. Selfs die kerke het hulle hulp 

aangebied, met die belofte dat hulle hul gemeentes daarvan sou oortuig dat “alles met Jesus se koms 

verander het, en dat Hyself apartheid afgeskaf het “. Maar is dit dan nie Hyself wat sê nie: “Ek is net 

gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.” En Hyself wil niks met ander nasies te doen hê 

nie: “…want dit is Hy wat sy volk (nie die ander nasies nie) van hulle sondes sal verlos … om kennis 

van saligheid aan sy volk (nie aan die ander nasies nie) te gee in die vergifnis van hulle sondes … En 

vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê: ‘n Groot profeet het onder ons 

opgestaan; en: God het sy volk besoek (nie die ander nasies nie.) …en Hy sal koning wees oor die 

huis van Jakob tot in ewigheid.” (Die huis van Jakob is net die 12 stamme). 



Laat ons nou kyk of daar in die Skrif enige aanduiding is dat die Ewig-lewende Skepper in die Nuwe 

Testament verander het. 

Ps. 89:34 “…en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.” Jak. 1:17 “Elke goeie gif en 

elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering 

of skaduwee van omkering is nie.” Heb. 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in 

ewigheid.” Die woordjie “gister” is duidelik ook ‘n heenwyse na die begin van die skepping toe alles 

nog woes en leeg was. 

Met elke skeppingsdaad van Elohim, kry ons ook die bevestiging dat dit geskied “volgens hulle 

soorte”. En dis gewis nie toeval dat dit 10 keer herhaal word nie. Na my mening moet ons dit sien as 

die “10 gebooie” van die Skeppingsverhaal. 

Gén 1:21 “En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die 

waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God 

dat dit goed was.” 

Gén 1:22 “En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die 

see, en laat die voëls op die aarde vermeerder.” 

Gén 1:27 “En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man 

en vrou het Hy hulle geskape.” 

Gén 1:28 “En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul 

die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die 

diere wat op die aarde kruip.” 

En wanneer die Skepper sy voltooide handewerk aanskou, lees ons hierdie woorde: “Toe sien God 

alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed…” 

Slegs die mens is na Elohim se beeld en gelykenis geskape. En net soos die groot seediere, die 

lewende wesens en die voëls van die hemel, het hulle ook die opdrag ontvang om vrugbaar te wees 

en die aarde te vul.  Maar daarby het die mens alleen ook die bevel gekry om die aarde onder sy 

gesag te plaas (na die sondeval moes hy vir homself ‘n eie lewensruimte skep, hy moes plant, saai en 

oes om te kan voortbestaan.) Dan moes die mens ook heers oor alles wat Hy geskape het (hulle moes 

dit versorg, beskerm en in stand hou). 

Toe God die bevel aan die visse, voëls, diere en mense gegee het om vrugbaar te wees en te 

vermeerder, kon dit net op een manier geskied en dit was deur ‘n “normale” seksdaad. Wat die mens 

betref, lees ons talle kere in die Bybel: “En hy het by haar ingegaan, en sy het swanger geword en ‘n 

seun gebaar.” 

In 1947 publiseer drie vooraanstaande kerkleiers, dr. W.M. Nicol, prof. E.P. Groenewald en dr. G. 

Cronjé, ‘n kerklike handleiding met die titel Regverdige Rasse-apartheid. (n Verkorte weergawe 

daarvan is in 2005 deur Vaandel Uitgewers gepubliseer onder die titel “Is apartheid Bybels 

geregverdig”?) 

Daarin sê prof Cronjé o.a. die volgende: 

• “Die verdeling van die menslike geslag in rasse, volke en tale is ’n bewuste daad van God.” 

• “Die Here wil dat aparte volke hul apartheid moet bly handhaaf.” 

• “Die apartheid strek hom oor die hele terrein van die volkslewe uit.” 



• “Die sosiale skeiding tussen die volke word deur Jesus Christus aanvaar.” 

• “Gods seën rus op die eerbiediging van die apartheid.” 

Hy maak ook ‘n verstommende profetiese uitspraak oor die wesenlike gevare van rassevermenging, 

die blanke se geneigdheid om laekoste swart arbeid te gebruik, en die noodlottige gevolge wat dit vir 

ons kan hê. 

“Die heiligheid van die volksbestaan as `n skepping van God wat met `n bepaalde doel geskied het, 

dwing ons reeds om daardie bestaan te beveilig. Die roeping teenoor die nog ongebore nageslag 

dwing ons om te vra of ons die erfenis ongeskonde aan hulle sal kan oorhandig. 

“Die tradisionele vrees by die Afrikaner vir gelykstelling tussen swart en wit is gebore uit sy afkeer 

van die idee van rasse-vermenging. Die Kerk verklaar hom onomwonde teen hierdie vermenging en 

teen alles wat dit in die hand sal werk. 

“Ons moet die saak byna onmiddelik tot `n punt bring, anders sal dit te laat wees.  As die probleem 

eers oor vyftig jaar aangepak word, sal dit waarskynlik blyk heeltemal onoplosbaar te wees. 

“Want as hulle eenmaal behoorlik georganiseer is, kan hulle maklik ons hele ekonomiese stelsel 

inmekaar laat stort. Met `n sak mieliemeel in sy huis kan `n naturel maklik vir vier maande staak. 

Hulle kan elke bedryf en nywerheid in ons land, van die boerdery en die verkeerswese tot die bouery 

en die mynwese meteens lamlê. Soos ons nou bestaan, is ons geheel en al aan die genade van die 

naturelle oorgegee; dis net hule ongeorganiseerde toestand wat ons nog in staat stel om diens van 

hulle te kry. Ons moet `n plan vind om regverdige rasse-apartheid toe te pas voordat hulle van hulle 

mag misbruik maak — `n mag wat hulle verkry het omdat ons die grootste deel van ons ongeskoolde 

handewerk aan hulle toevertrou het. 

“Miskien kom die dodelike botsing, wat vir ons skyn vroëer of later onvermydelik te wees, nie op die 

ekonomiese gebied nie; miskien kom dit met `n Bartholomeus-nag!” 

(Die nag van die lang messe?) 

Apartheid sal uiteindelik die hamer in God se hand wees waarmee Hy elke kerkmuur, elke dwaalgees, 

elke valse god gaan verbrysel. 

Gays 

Homoseksuele verhoudings is deel van Satan se plan om te sorg dat daar geen bruid vir die Mesias 

moet wees nie; want die “bevel” van die Skepper om “vrugbaar” te wees en te “vermeerder”, kan die 

homoseksueel en lesbiër nie nakom nie. Dus, in Gayland sal almal binne slegs één eeu uitsterf! 

Ek glo homoseksualisme is deur Satan geïnspireer. Want hy was van die begin af ‘n rebel wat Elohim 

se “goeie werke” wou vernietig, insluitende die mens, want as hy daarin kon slaag, sou daar, soos 

reeds gesê, vir sy Seun geen bruid wees om na toe terug te kom nie. 

Die seksdaad tussen twee homoseksueles is ook absoluut teenstrydig met die Godsplan waarby die 

mens hom moet neerlê. Daarom is homoseksualisme buite God se orde. Inteendeel, Hyself noem 

sulke dade ‘n gruwel. 



 

Gays juig nadat NGK die deure oopgooi. Van links is prop Hennie Pienaar, dr Marietjie van 

Loggerenberg, dr Charlene van der Walt, Michelle Boonzaaier en Lulani Vermeulen. 

Maar die Kerk laat hom nie daardeur stuit nie. Op 8 Oktober 2015 skryf Neels Jackson van Beeld soos 

volg oor die homoseksuele kwessie: “Gays – NG Kerk maak geskiedenis. Die trane het gevloei van 

blydskap toe die Algemene Sinode van die NG Kerk Donderdagmiddag ‘n nuwe pad met sy gay 

lidmate begin stap het. 

“Die NG kerk se Algemene Sinode van 2015 het o.a. die volgende besluite hieroor geneem: 

• Die term huwelik word behou vir die verbintenis tussen een man en een vrou; 

• Erkenning word gegee aan ‘burgerlike verbintenisse’ tussen mense van dieselfde geslag; 

• Van gay teologiestudente word nie langer verwag om selibaat te wees om gelegitimeer te 

kan word nie (op gesag van die kerk mag hulle nou seksueel verkeer). 

• Kerkrade se diskresie word bevestig om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te 

formuleer en reël. 

“Mense van dieselfde geslag mag nie in die huwelik tree nie (Die term word behou vir een man en 

een vrou) maar hulle mag seksuele verhoudings hê…” 

Dus: Jy mag nou amptelik in die NG Kerk seksuele verhoudings hê sonder om te trou. Dominees mag 

seksuele verhoudings hê buite die huwelik. 

Wat is dus die doel van die huwelik? Wel nie veel nie. Dit is nog daar, maar is nie meer nodig vir 

seksuele verhoudings nie. 

Die vraag kan dus gevra word: Mag almal buite egtelike seks hê of net gays, en word daar dus teen 

almal wat nie skeef is nie, gediskrimineer? 

Hier is ‘n kort uittreksel uit die finale Sinodebesluit: 

2.3 Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat slegs 

die verbintenis van een man en een vrou as ‘n huwelik beskou word. 

2.4 Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 2.1 hierbo erkenning te gee aan die status van 

burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou – 

en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan 

word. 

Die moderator van die NG Kerk, ds. Nelis van Rensburg, word op Facebook genadeloos deur ene 

Somerset Morkel afgeslag oor sy omarming van die gays. 



Morkel skryf: “Hou asseblief op om in die Naam van Jesus oor die liefde van God te praat, maar 

terselfdertyd dit wat God in Sy Woord tot gruwelike sonde verklaar het, te vergoeilik! 

“Dit maak van u ‘n vals profeet. 

“Mattheus 7:21-23 is u voorland indien u u nie tot die ware Christus bekeer nie. 

“U verkondig tans ‘n ander evangelie. 

“U het sy lering versaak en leef nou in rebellie teen God deur die sonde waarvoor Hy Sodom (en 

Gomorra) vernietig het, goed te praat. 

“Die duiwel wat u nie glo bestaan nie, beheer u denke en is in beheer van die woorde wat u spreek. 

“Jesus het die duiwel ‘n leuenaar genoem. 

“Indien u aanhou om hom te volg, is u ook ‘n leuenaar met ‘n leuengees. 

“U en die Nuwe Gay Kerk (gewese NG Kerk) waarvan u aan die leiding staan, spreek met ‘n gesplete 

tong. 

“U handhaaf sogenaamd die definisie van die huwelik as tussen ‘een man en een vrou’. 

“Maar u ‘laat ruimte’ vir NGK-predikante wat ‘kans sien’ om homoseksuele ‘paartjies’ in die huwelik 

in te seën. 

“Sien u nie die gespletenheid hiervan nie? 

“Dit kom neer op ‘n leuen, want u en die Algemene Sinode lieg met betrekking tot die definisie van 

die huwelik wat u amptelik handhaaf, maar prakties ter syde stel. 

“Daarmee mislei u die skape van u kudde. 

“Maar erger: U tas die karakter van God in Sy wese aan. 

“Hy het die mens geskape na Sy beeld: “Man en vrou het Hy HULLE geskape.” 

“Dit is ‘n uitdrukking van Christus en Sy bruid, wat in eenheid met Hom sal wees wanneer Hy weer 

kom. 

“Maar u het ‘n nuwe bruid geskep. 

“Daar kan nie gemeenskap wees tussen lig en duisternis nie. 

U het nou die pad van die duisternis gekies. 

“Daarmee het u ‘n vyand van God geword. 

“U vergoeilik nou ‘n gruwel in God se oë en herdefinieer God se Waarheid in Christus Jesus tot ‘n 

alternatiewe vorm van ‘liefde’. 

“Maar die Waarheid kan nooit verander nie. 

“U bring nou soos Koning Saul ‘n vals offer met vals motiewe. 

Die resultaat sal dieselfde wees soos wat Samuel vir Saul gesê het: “God het jou verwerp as Koning 

oor Israel”. 

“U bring nou soos Aäron se twee seuns vreemde vuur voor die Here. 



“Die resultaat sal dieselfde wees. 

“Hulle is met die dood geslaan. 

“U sal geestelik dood geslaan word, want u gee nie meer ag op die Woord van die Waarheid nie, 

maar het ‘n goue kalf gebou wat ‘n vals god is, en u eer hom…” (Tot sover die aanhaling uit Morkel se 

skrywe). 

Nou kan ons seker met reg vra: Waar staan die kerk se huidige verordenuinge met dié van sy 

verlede? 

Om sy anti-apartheid en homoseksualisme te regverdig moes die kerk noodwendig nog ‘n “sonde” 

bysleep. nl. rassisme. 

Volgens die Kerk is jy ‘n rassis as jy jou van die swartes (of ander etniese groepe) distansieer, want 

daarmee gee jy te kenne dat blank en swart nie albei na God se beeld en gelykenis geskape is nie. 

Maar as dit dan die geval is, het al die nasies mos die opdrag gekry om die aarde te onderwerp en 

daaroor te heers. 

Uit ondervinding weet ons dit kan nie slaag nie en dat die ewigdurende botsings sou veroorsaak, 

want die een sal dit sus wil doen en die ander só! Nasies, veral blank en swart, is ook net so 

verskillend van mekaar is as die vink en die kiewiet. Die vink weef sy nes kunstig aan die punt van ‘n 

takkie wat oor die water hang, terwyl die kiewiet in die veld ‘n stukkie grond oopskrop waar hy dan 

sy nes maak. 

Siener waarsku kerke 

‘n Eeu gelede het Siener van Rensburg ons al gewaarsku dat in ons dag niks in die kerke meer “reg” 

sal wees nie. 

In ‘n droom het hy ’n kerk naby sy huis sien staan, maar die predikant was nie daar nie. (Dit beteken 

kerk is nog teenwoordig, maar is geestelik reeds dood). Hy sê in daardie dae wanneer alles ook in die 

land onderstebo sal wees, sal ook die waarheid in ons kerke verkrag word, en predikante en leraars 

sal aan baie verkeerde dinge vasklou. 

Maar dan gebeur daar iets wat sal veroorsaak dat daar in die kerk én algemene samelewing ‘n totale 

hervorming kom… 

Hy het ook te kenne gegee dat die bestaande kerke tot niet sal gaan, want hy sien dat wanneer die 

Vierkleur wapper en ons die ou Boererepublieke weer terugkry, daar net één geloof in die 

Boererepublieke wees, want die Boereharte sal weer terugkeer na hulle wortels en alles wat volkseie 

is. Hulle keer egter nie net daarheen terug nie, want hy sien die wingerd begin bot. Dit dui daarop dat 

hulle geloof in God ook volkome herstel word, met al die goeie gevolge daarvan… 

 


