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Die Republiek van Suid-Afrika was op 31 Mei vanjaar 56 jaar oud
en die ANB het dié geleentheid oudergewoonte luisterryk gevier.

Lede van die ANB en ander Afrikaners het op 3 Junie die Repu-
bliekfees in Verwoerdburg bygewoon, waar 'n vol program aange-
bied is om die ontstaan van die Republiek van Suid-Afrika as Afri-

kanerrepubliek te herdenk.
Dit was beslis 'n kleurvolle dag, wat begin het met die hys van

volksvlae.
Ná die amptelike opening kon gaste by die fees ook deel wees van

’n kleurvolle tablo, waarmee die geskiedenis van die Afrikaner se
vryheidstryd sedert 1652 met voordrag en sang uitgebeeld is. 'n
Koor bestaande uit kinders en jongmense van verskillende ouder-
domme het tradisionele volksliedere gesing as deel van die tablo,
terwyl die gaste by die Republiekfees ook gereeld 'n beurt gekry het
om met samesang deel van die vertoning te wees.
Die tablo is opgevolg met 'n volkspele vertoning deur 'n bekende

volkspele-laer, waarna al die gaste ook weer die geleentheid gekry
het om in die volkspele-aksie te deel.
Laaste op die program was die immergewilde boeresport. Beken-

de items soos sakresies, toutrek en hoefyster-gooi het weer vir groot
pret gesorg waaraan oud en jonk kon deelneem.
Nadat die amptelike program afgehandel is, kon die braaivleisvure
aangesteek word en laatmiddag het die gaste heerlik saam geëet en
gekuier.  

Die ANB sal oudergewoonte ook weer later vanjaar in Oktober-
maand Heldedag met 'n amptelike funksie herdenk.                   n

ANB VIER REPUBLIEKDAG MET

KLEURVOLLE PROGRAM

Jongmense en kinders op die verhoog as deel van ’n tablo waarmee die Afrikaner se vryheidstryd uitgebeeld is op die

ANB se Republiekfees in Verwoerdburg.

Die ANB se Penningmeester, Emil de Villiers (links) en sy

ma Rentia, het as aanbieders opgetree tydens die tablo by

die ANB se Republiekfees.
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DIE DOEL HEILIG DIE MIDDELE...

In die Afrikaanse taal bestaan die spreekwoord "Die doel heilig die

middele" wat gewoonlik aangewend word om 'n slegte daad goed
te praat. 
In ander gevalle egter was die "goeie doel" op valse wyse bygebring

om die daad te verskoon. Ons ken mos die kommuniste en hul maats
en hoe hul met die waarheid omgaan. Waarheid is vir hulle net iets
wat gebruik moet word sover dit hulle doel ondersteun en leuens
sover jy nie daarmee uitgevang kan word nie.

’n Man genaamd Saul Alinsky is in 1909 in Chicago (VSA) ge-
bore. Sy naam en van gee natuurlik dadelik vir ons 'n gedagte oor
sy afkoms. Hy was inderdaad die seun van Russiese Jode.

Alhoewel Alinsky nooit by die Kommunistiese Party aangesluit
het nie, het hy sentraal gestaan in die ontwikkeling en vestiging van
hulle infiltrasietegniek in die Westerse samelewing. 
Leon Despres, 'n lid van die Kommunistiese Party in Chicago en 'n

kollegeklasmaat van Alinsky, het eenkeer gesê: "Ek dink nie hy

(Alinsky) het ooit gedink dat hy by die Kommunistiese Party aange-

sluit het nie, maar emosioneel het hy dit baie sterk ondersteun."

Die kommentator en politieke ontleder, John Perazzo, het redelik
onlangs 'n diepte artikel oor Alinsky se invloed in Amerika se ont-
wikkeling in die 20ste eeu gepubliseer. Skrywer deel graag hier in
kort wat hy oor dié man geskryf het.
Alhoewel Alinsky 'n liberalis was, was sy nalatenskap meer meto-

dies as ideologies.  Hy het 'n baie spesifieke stel reëls ontwikkel wat
gewone mense kan volg en taktieke wat hul kan uitvoer om open-
bare mag te bekom.  
Alinsky het kriminologie bestudeer aan die Universiteit van Chicago.

In hierdie tydperk van sy lewe het hy ook bevriend geraak het met die
mafiabaas Al Capone en sy mense. 

Ryan Lizza, senior redakteur van The New Republic, bied 'n blik
op Alinsky se persoonlikheid: "Sjarmant en self-geabsorbeer het

Alinsky vir baie jare sy vriende getrakteer met kleurvolle stories uit sy

bende dae, sommiges waarskynlik uit sy duim gesuig... Hy was onheil-

spellend, uitgesproke en narcisties, altyd die middelpunt van die

aandag ten spyte van sy akademiese voorkoms en dik brilglase. "
Volgens Lizza was Alinsky diep beïnvloed deur een van die groot

sosiale denkrigtings van sy tyd, wat ontwikkel is deur sy professore
in Chicago. Die strekking van hierdie filosofie was dat die toestand
van die stedelike armes nie oorerflik was nie, maar slegs die
omgewingstoestande as oorsaak het. Hierdie idee was Alinski se
basis vir die ontwikkeling van sy eie denkraamwerk. Dis natuurlik
vandag ook ’n bekende argument in Suid-Afrika as die massas se
onvermoë om hulself op te hef ter sprake kom. 
Sy uitgangspunt was in aansluiting met die van John L Lewis, die

groot arbeidsleier en stigter van die CIO. Alinsky het gereken dat
dieselfde robuuste en dikvellige taktiek wat deur vakbonde gebruik
word, toegepas kan word op die verhouding tussen burgers en
openbare amptenare.

Na voltooiing van sy nagraadse werk in kriminologie het Alinsky
verder gewerk aan wat vandag as die ‘Alinsky-konsepte van massa-
organisasie vir mag’ bekend staan. In die laat 1930's het hy 'n repu-
tasie opgebou as 'n meester-organiseerder van die armes toe hy die
werkers van die"Back of the Yards"-gebied in Chicago, 'n indus-
triële en residensiële etniese buurt aan die suidwestelike kant van
die stad, tot ’n politieke drukgroep georganiseer het.
In Chicago stig hy die Industrial Areas Foundation (IAF). Daar-

deur het hy met sy personeel gemeenskape georganiseer, nie net in
Chicago nie maar regdeur die VSA. Dit is tot vandag 'n aktiewe
organisasie met takke tot in Kanada, Duitsland en Engeland.  

Teen die laat 1960s het Alinsky teenstand gekry van die "Black
Power" beweging, wat hom uit die Afro-Amerikaanse buurte ge-
dryf het. Hy het vroeër dié gemeenskappe ook probeer bearbei,
maar het daarna sy fokus verskuif na die middelklas. Daarvoor het
hy  die "Citizens Action Program (CAP)" in 1970 gestig.
Volgens Stanley Kurtz in sy boek, Radical in Chief, was Alinsky

se oortuiging dat 'n grootskaalse sosialistiese transformasie 'n allian-
sie tussen die sukkelende middelklas en armes vereis. Die doel is om
genoeg openbare ontevredenheid, morele verwarring en regstreekse
chaos te bewerkstellig om die sosiale omwenteling wat Marx, Engels
en Lenin voorspel het, te laat ontvlam. Met ander woorde, sy doel-
wit was 'n revolusie.
Alinsky se revolusie word egter nie gekenmerk deur dramatiese, oor-

drewe, oornag-verandering van sosiale instellings nie. Soos Richard
Poe dit stel, het Alinsky revolusie as 'n stadige en geduldige proses
beskou. Die vangplek is om bestaande instellings soos kerke, vak-
bonde en politieke partye te infiltreer. 

Hy het die organiseerders en hul navolgers aangeraai om subtiel
invloed oor die besluitnemende geledere van hierdie instellings te
verkry en dan veranderinge deur middel van daardie platform in te
bring. Dit was presies die tegniek van ‘infiltrasie’ wat deur Lenin
en Stalin voorgestaan is.
Alinsky het verkondig dat een van die hoofoorsake vir die omstan-

dighede wat mense sou sleg maak, die ontnemende druk van 'n
materialistiese samelewing is. Sy oplossing daarvoor is sosialisme.
Hy is in die media en deur openbare meningsvormers voorgehou
as die ‘edele radikaal’ en as 'n sosiale hervormer wat menseregte
ver bo eiendomsreg stel.
Universele en gratis openbare onderwys was een van Saul Alinsky

se sterk agendas. 
Hy het ook idees geformuleer oor arbeidsake, soos dat "volle in-

diensneming vir ekonomiese sekuriteit" ononderhandelbaar moet
wees regdeur die arbeidsmark.

Terselfdertyd wou hy hê dat mense onder sy invloed oral in die
arbeidsmark betrokke moes wees om konserwatiewes te beveg. Sy
volgelinge moes altyd in magsposisies ingewerk word om die denk-
rigting te bevorder. Verdienste was nooit ’n vereiste nie, maar mag en
invloed sou uiteindelik aan hulle die beheer gee.
In 1946 skryf hy die boek Reveille for Radicals waarin hy die be-

ginsels en tegnieke van sy "gemeenskap organisering" (Andersins
bekend as opstokery vir revolusie) uiteensit. Die werk is 25 jaar
later uitgebrei met sy boek Rules for Radicals.

In Suid-Afrika moet ons vandag besef dat hierdie man se bose
idees en werk 'n aansienlike invloed gehad het op die werking van
alle sosiale veranderings en bewegings vir sogenaamde "sosiale
regverdigheid" die afgelope dekades in ons land.  

In die lig van ons Christelik-Nasionalistiese beginselbasis is dit
maklik om die beginsels wat Saul Alinsky leer te verwerp. Ons
moet egter besef dat 'n groot deel van ons Afrikanervolk nie meer
beginsels as oorweging gebruik nie, maar eerder die selfgesen-
treerde humanistiese beleid van "wat werk vir my"? 
Die gevaar lê juis hierin dat ons volk hul laat mislei deur te glo aan

die "logika" van die moderne wêreld se sosiale waardestelsel wat
sentreer om “menseregte”. 
In 'n volgende artikel sal ons in meer detail kyk na wat die "Rules

for Radicals" is wat dié Joodse kommunis, Saul Alinsky, ontwikkel
het en hoe die toepassing daarvan in ons land deur ons vyande ge-
bruik word om die beheer te verkry oor elke belangrike sfeer van
die sameleweing.                                                                      n

Suid-Afrika is tans midde in die sogenaamde Tweede Revolusie-proses, waartydens sosialisme in die land gevestig
word om beheer oor die samelewing te verkry. Die lewensverhaal van die Amerikaner, Saul Alinsky, gee ons vandag per-
spektief op die wyse waarop sosialisme gevestig en gebruik word om die samelewing te verander. EMIL DE VILLIERS

gooi in hierdie artikel die kollig op Alinsky se denke en idees. 
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DIE ANB SE REPUBLIEKFEES IN BEELD

‘n Taai stryd het geheers in die toutrekkompetisie tydens die
Boeresport by die ANB se Republiekfees.

Die koor in aksie. Hierdie groep jong Afrikanernasionaliste het gaste by die ANB se
Republiekfees getrakteer met die sing van verskeie volksliedere tydens die 

kleurryke tablo wat as deel van die feesprogram aangebied is.

'n Volkspele vertoning deur 'n bekende volkspele-laer is
opgevolg deur ‘n geleentheid vir al die gaste by die ANB se

Republiekfees om deel te neem aan die volkspele.

Boeresport is nou reeds ’n instelling by die ANB se 
jaarlikse Republiekfees. Hier is ‘n paar jongmanne in aksie

tydens die sakresies.

Die talentvolle Petria
Zeevaart se vioolspel
was ook deel van die
program tydens die

tablo.

Die ANB se Republiekfees is
oudergewoonte afgeskop met ‘n

plegtige vlagparade.
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Dit sal huigelary wees om te ontken dat 'n mens stomgeslaan was
by die aanskoue van foto's van etlike honderde duisende wat
Buchan se It's Time-biddag buite Bloemfontein bygewoon het. Dit
is egter onbekend presies hoeveel Afrikaners dit bygewoon het.
Indien die Mighty Men-konferensies van 2008/2009 met onder-
skeidelik 60 000 en 150 000 mans waarvan nagenoeg twee derdes
Afrikaners was, as barometer gebruik word, wil dit voorkom of
weinig Afrikaners tuis gebly het. Dié vermoede word versterk deur
die feit dat in teenstelling met Rapport, die Sunday Times nie 'n en-
kele woord oor die It's Time-biddag rep nie. Sover bekend was dit
getallegewys die grootste byeenkoms in die Suid-Afrikaanse ge-
skiedenis. Wanneer daar wel op Engels in ander publikasies na
Buchan verwys word, lees mens alte dikwels dat dié Engelsspre-
kende Skotse charismatiese evangelis, as "oom" Angus aangespreek
word – hoekom? Hy is 'n sakpas susmiddel vir die Afrikaners wat die
hoofslagoffers van die Nuwe Suid-Afrika is. 
Twee dae na dié biddag verskyn daar 'n berig in die Cape Argus,

getiteld: "New laws to tackle commercialisation of religion in South

Africa". Dié wetgewing beoog om wanpraktyke soos die eet van
slange, drink van petrol, verkoop van geseënde water en olies,
wonderwerk-bedrywighede, die misbruik van geldelike bydraes en
natuurlik belastingontduiking hok te slaan.

ANB Nuusbrief – Junie 2009

In bogemelde nuusbrief verskyn 'n artikel getiteld, Angus Buchan

& Andere – Die Kommersialisering van Jesus vir 'n Nuwe Wêreld-

orde. Dié artikel meld onder andere die volgende: Buchan sê, "my

heart's desire is for all races to integrate". Die magdom persberigte
oor Buchan se prediking, kulmineer in vryheid, gelykheid en broe-

derskap, die teenstrydige begrippe en fynskrif van die universele-
en bevrydingsteologie. Buchan bedryf sambreel/universele/Een-
wêreldgodsdiens, al het hy dalk nog nooit 'n voet in 'n Vrymesse-
laarslosie gesit nie – Loftus is naasbeste.

Die Mail&Guardian berig destyds dat 70 000 mense op Loftus
gehoor het hoe Buchan dieselfde taal as die Knight of Malta en Kom-
munis, Madiba praat en dat Desmond Tutu en Buchan, Madiba se
verjaardaggeskenke is.

Die pers berig dat Buchan beskou word as 'n soort Messias, die
dertiende Apostel, sommer net oom Angus en DE KAT se Man van
die Jaar 2008.
Die artikel eindig met 'n paar vrae waaronder die volgende: Indien

Afrikaners steeds van mening is dat ons 'n Protestantse volk is wat
deur God se Wil in Suid-Afrika gevestig is, hoekom Buchan as
geestelike leier volg en waarom wil ander om bestaansreg smeek

by die onwettige kommunistiese regime en die Vrymesselaar/-
Godloënaar 'Grand Lodge'-Verenigde Nasies? Van wanneer af is
die Buchans en Al Gores ons Messiase? (Na bewering is Al Gore
die Vrymesselaars se Nommer Een, hul Messias en seun van Satan,
wie tydens die 2000/2001 Amerikaanse Presidentsverkiesing gesê
het, "I AM WHO I AM"). En laastens, hoekom klippe eet vir 'n
aardse koninkryk, terwyl die brood van die Ewige koninkryk so
oorvloedig is?

Die Nuwe Suid-Afrika 'n kommunistiese 

bevrydingsteologie-vrug

Die Kommunis, Lenin, het gesê: "Ons sal die mees vrugbare velde

vir die infiltrasie van Marxisme in die godsdiens vind, omdat gods-

dienstige mense baie naïef is en maklik mislei kan word deur om-

trent enigiets wat in godsdienstige begrippe geklee is".

Die bevrydingsteologie van onder andere Tutu, die Wêreldraad
van Kerke, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en die Wêreld-
bond van Gereformeerde Kerke, wat sedert die Cottesloe-kerke-
beraad van 1960 deurgesuur het na die drie Protestantse Susters-
kerke, het uiteindelik in 1994 die kommunistiese Nuwe Suid-Afrika
sonder 'n skoot gebaar. Kortom, die Afrikaners het die Hervorming,
hul geestelike bakermat waaruit die regverdiging vir apartheid ge-
spruit het, geabdikeer. Nie sanksies, nie die bosoorlog, nie binne-
landse terreur, níks maar niks anders was onoorkomelik nie. Die
Kommunis en Knight of Malta Vrymesselaar, Nelson Mandela,
van How to be a good Communist-faam, is deur hierdie abdikasie
en bedrogvolle sosiale bevrydingsteologie in 1994 aan bewind ge-
stel. Chris Hani as sekretaris-generaal van die SA Kommunistiese
Party, bevestig in 1991 dat: "We in the Communist Party have par-

ticipated in and built the ANC. We have made the ANC what it is

today and the ANC is our organisation". Die Africa Confidential

berig in dieselfde jaar dat 72% van die ANC se National Executive,
kommuniste was.

In 1994 met die abdikasie van Luther se Hervorming, God drie-
Enig uit die grondwet en die 'sondige' apartheid agter die rug, kom
die resep van die sosialis, Ernst Bloch, in sy Atheismus im Chris-
tentum in werking: "Wanneer die Christene regtig die verlossing

(of bevryding) van hulle wat vermoei en belas is nastreef, en wan-

neer dit by die Marxiste met hulle rewolusionêre strewe werklik

gaan om die koninkryk van vryheid, ... dan sal die Christendom en

die Marxisme saam die wêreld oorwin ...". Dít is wat Buchan se
"Together as one" beteken en waarom Tutu onder die kommunis-
tiese Hamer & Sekelvlag preek.

(Vervolg op bl. 5)

HERVORMING
Die koninkryk van God

versus 
Die Nuwe Wêreldorde koninkryk van Angus Buchan & Andere

Die Kerkhervorming is vanjaar 500 jaar oud. Prof dr AD Pont stel dit so: "Luther se optrede was 'n omwenteling wat
beskryf kan word as 'n wekroep om die Bybel te lees soos dit opgeteken is en nie deur die bril van die Griekse hei-
dense filosoof Aristoteles nie". Gegewe die tradisionele Protestantse agtergrond van die Afrikaners, sou dit nie

onvanpas wees om in 2017 te verwag dat van dié Hervormingsgebeure groot gewag gemaak sou word nie.  Helaas,
die Afrikaners ruk in hul duisendtalle op na Angus Buchan se It's Time 2017, die "Grootste biddag in SA-geskiede-
nis". 'n Persverklaring deur Buchan se Shalom Ministries lees as volg: "Suid-Afrika sal ná 22 April nooit weer die-
selfde wees nie". Inderdaad! Want Buchan en andere het die Hervorming vervorm na die New Apostolic Reforma-

tion (NAR), 'n 'verchristelikte' variasie van die Grieks-mitologies en filosofies Prometheanse-geloof, waar kennis
eerder as geloof die sleutel tot die saligheid is. SUSAN BRINK neem hierdie tragiese hoofstuk in die geskiedenis
van die Afrikaner/Boervolk in oënskou.



Mandela se verjaardaggeskenk 

Desmond Tutu en die Afrikaners se Achilleshiel

Hoe het Tutu et al. dit reggekry om die laaste groot Protestantse
erfenis in die wêreld te vervorm en te verwoes? Dis nou nie dat ons
sedert die eerste Engelsman in die Kaap voet aan wal gesit het, nie
stryd op alle lewensterreine gevoer het nie.  
Na die sluipmoord op dr HF Verwoerd, het twee Maori's in 'n 1969

Nieu Seelandse rugbyspan egter die Afrikaners se Achilleshiel ont-
bloot. In die aangesig van 'n internasionale rugby boikot weens
apartheid in sport, sou nie eens Luther se Hervorming stand kon
hou nie. Loftus wás en ís steeds net te sentraal in die psige van die
Afrikaners. As dit dan móét om internasionale rugby te behou, dan
vervorm ons maar die hele Protestantse lewens- en wêreldbeskouing,
kom wat wil.
Terstond, verander die definisie van sonde om sodoende apartheid

afgeskaf te kry en rugby weer sy regmatige plek op Loftus te verse-
ker. Én, sy regmatige plek het rugby weer gekry. Tutu sê: "Is dit nie

wonderlik as die hele skare vir Tendai Mtawarira op sy bynaam

noem nie? Beast, beast, beast dreunsing almal gelyk. Dan's daar

nie so 'n ding soos ras nie"!
Harry Antonides verduidelik dat die verskil tussen ortodokse

Christologie en bevrydingsteologie in die definisie van sonde en
die oorkoming daarvan geleë is. In die Christologie is opstand teen
God en ongehoorsaamheid aan Sy Woord, sonde. Oorkoming van
sonde is slegs deur genade, die mens is nie deur homself daartoe in
staat nie. In bevrydingsteologie, is selfsugtigheid wat in samele-
wingstrukture gesetel is sonde en kan slegs oorkom word deur dié
sosiale strukture te verander en meer spesifiek om kapitalistiese sa-
melewings met sosialisties/kommunistiese samelewings te vervang.
Die kerk het dan nie meer eksklusief 'n bekeringstaak nie, maar stel
haarself radikaal in diens van mense. Tutu en Buchan is teksboek
voorbeelde hiervan.
Luther laat homself as volg uit: "Die hoofsaak van die teologie is

die skuldige sondaar-mens en die regverdigende God en Verlosser
van die sondaar. Wat buite hierdie kern van die teologie gesoek en
bespreek en nagevors word, is dwaling en gif".

Tutu, die Knight of Malta Vrymesselaar en selferkende Londen-
opgeleide bevrydingsteoloog, reken dat: "God is not even handed,
he is on the side of the poor and oppressed". Hy was destyds ook
'n ondertekenaar van die Kairos-dokument, wat gestel het dat: "Die
sonde van apartheid so groot is dat dit nooit vergewe kan word
nie". Tog, tydens sy Waarheids- en Versoeningskommissie laat hy
homself as volg uit: "Ek herhaal my smeekbede aan Afrikaners - as
u net bely en u bekeer ...". Só bieg en bely die Protestante en hul kerke
oor sogenaamde apartheidsondes wat ons ieder geval nooit vergewe
gaan word nie! Kan daar 'n groter "dwaling en gif" wees as dit?

Prof Ben Engelbrecht, 'n eertydse professor in Religieuse studies
aan Wits en teenstander van apartheid, het op 20 April 1986 in The
Sunday Star, onder andere die volgende oor Tutu geskryf: 
"Whenever he thanks God in his personal devotions of what He has
made of him, he should also thank God for the South African poli-
tical philosophy and practice of apartheid", want as dit nie daar-
voor was nie, "it is almost certain that the name of Tutu would have
remained in obscurity".

Ten opsigte van Tutu se instemming met die gebrek aan verge-
wingsgesindheid soos verwoord in die Kairos-dokument, sê hy:
"For this reason Bishop Tutu's Christian message has become, from
a Christian Theological viewpoint, decidedly false ...". Hy skryf ver-
der dat Tutu se evangelie is: "despicable myth, and anti-gospel that
Jesus Christ is, first and formost, the divine champion of the poor and
the oppressed", 'n siening wat telkens deur Jesus self verwerp is as "a
satanic temptation"! Engelbrecht skryf: "Jesus is the Saviour of sin-
ners and the conqueror of death, devil and hell" en "Maybe Bishop

Tutu will re-discover the gospel ... He will stop threatening South
Africa with a bloodbath if HIS conditions for peace are not met. He
might, then, come forward with a message which proclaim the pos-
sibility of the conversion of all sinners, including the authorities of
State in our country". En, indien Tutu geloofwaardigheid as Chris-
ten bedienaar van Die Woord wil herwin: "It, would necessarily
imply, however, the sacrifice of his own popularity to Jesus Christ
and His Gospel". Dít is natuurlik té veel gevra – sien Tutu se per-
soonlike getuienis later in dié artikel.

Tutu se belonings vir sy suksesvolle Prometheans-
kommunistiese Suid-Afrika

In die Griekse mitologie is Prometheus die god wat die mens ge-
skape het en ook sy grootste weldoener was. Hy het vuur gesteel
van Mount Olympus en dit aan die mens gegee. 
Wanneer Prometheus in die gedagtes van die mens verpersoonlik

word, manifesteer dit in 'n begeerte tot Goddelike mag om die mens
en die wêreld te verander. James Billington noem dit die "strange
fire in the minds of men" wat dan manifesteer in "the revolutionary
faith" óf "Promethean faith" – 'n filosofiese en godsdienstige stelsel
van die 1ste tot die 6de eeu wat geleer het dat kennis eerder as ge-
loof die sleutel tot die saligheid is. Aanspraak word ook gemaak op
meerdere kennis van geestelike goedere. Die Prometheanse geloof
is ingebed in die 'wetenskaplike' Marxistiese kommunisme. Die
Konserwatiewe Intellektuele Beweging skryf: "Communism is the
culminating hubris of the Promethean man who reaches out for the
world and means to remake creation. It is scientism gone political".
"Hubris" beteken vermetele, aanmatigende, beledigende en onbe-
skofte trots of selfvoldaanheid, wat katastrofaal kan wees. Kata-
strofaal in alle opsigte en op alle lewensterreine soos gemanifesteer
in die Nuwe kommunistiese SA. Dit is galgehumor dat Tutu die
Nobelprys vir Vrede, vir juis hierdie katastrofe gekry het!
Nietemin, vir hierdie Prometheanse Nuwe SA, waar Tutu mense-

regte in die plek van God drie-Enig as gesag geplaas het, is hy ryk-
lik beloon en vereer deur 'n ieder en elk wat hul bebloede kloue op
die Afrikaner se familiesilwer ingeslaan het. Onder hul tel, ou rowers
soos Knights of Malta, koningin Elizabeth II en die Rothschilds,
nuwe rowers, universiteite, Vrymesselaar-instansies en organisasies
regoor die wêreld.
Vanaf 1978 tot 2015 word Tutu beloon met sowat 129 grade en toe-

kennings. Hieronder tel 10 ere doktorsgrade in Teologie of Godge-
leerdheid, 27 ere doktorsgrade in ander dissiplines, 11 ere doktors-
grade in Humane Letters en 9 ander wat spesiale vermelding verdien 
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gesien in die lig van die Nuwe Wêreldorde koninkryk wat Tutu dien. 
Onder die teologiese ere doktorsgrade is een van die Britse vlag-

skip universiteit, Cambridge. Een van die ou Voortrekker Universi-
teit, Tukkies en een van die Columbia University (USA) wat beskryf
word as: "a degree in the pontifical university system of the Roman
Catholic Church".

Die Humane Letters ere doktorsgrade word toegeken vir dié wat
hul in die "swembad en spa" van die antieke Grieke en Romeine be-
vind, natuurlik saam met Prometheus. Dit is 'n Renaissance huma-
nistiese toekenning vir "'n wêreldbeskouing wat die menslike waar-
digheid, die vryheid en die waarde van die persoonlikheid vooropstel
en godsdiens van minder belang ag". Knights of Malta, Bill Clin-
ton en George H W Bush asook Billy Graham, 'n 33ste graad Vry-
messelaar en die geestelike inspirasie agter Angus Buchan, tel
onder dié bekroondes.
Die 9 ander toekennings is: 
1.  Prix d'Athene Award. Ontvang van die Onassis Foundation,
Griekeland.  
2.  1995 Internasionale toekenning genaamd, Chaplain and Sub-
Prelate of Venerable Order of Saint John alias Knight of Malta. Dit
is 'n Heilige Rooms Katolieke hoë-graad Vrymesselaarsorde wat
hul onder andere beywer vir die beëindiging van soewereine state
en hul ontwapening; beëindiging van privaat eiendoms- en wapen-
regte; die herverdeling van rykdom en werksgeleenthede; die na-
sionalisering van produksiemiddele en afskaffing van privaatkapi-
taalbesit wat die ekonomiese beginsel van kommunisme is en glo
dieselfde is as die sosiale leerstellings van die Roomse- en Christe-
like gelowe; 'n beroep op nasies om die VN te vertrou en bevorde-
ring van die idee dat die VN die hoop vir vrede is. Twee sinne uit
Tutu se Jesuïtiese Knight of Malta-eed, lui as volg: "I furthermore
promise and declare that I will, when opportunity present, make
and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics,
Protestants and Liberals, as I am directed to do, to extirpate and
exterminate them from the face of the whole earth ..." en "... but will
unhesitatingly obey each and every command that I may receive
from my superiors in the Militia of the Pope and of Jesus Christ".
Mede Knights is Mandela, Mbeki en Pik Botha.
3.  Dr Jean Mayer Global Citizenship Award.
4.  Pacem in Terris Award. Die Vrede op Aarde toekenning van die
Davenport Catholic Interracial Council of the Diocese of Daven-
port, USA. Dié toekenning is die gevolg van 'n eertydse pouslike
omsendskrywe van pous John XXIII wat vra vir vrede tussen alle
nasies, met die embleem, "That all may be one". 'n Foto van Tutu
se kop binne-in die lourierkrans van die VN is selfverduidelikend.
Martin Luther King jr het ook dié toekenning gekry.
5.  Martin Luther King Junior Humanitarian Award. Dit is 'n mense-
regte-toekenning. Pas nadat Luther King jr. sy Nobelprys vir Vrede
in 1964 gekry het, word hy 'n student aan die Communist Training
School in die VSA. 
6.  James Parks Morton Interfaith Award. Morton se titel was: "The
Very Rev. James Parks Morton, Founder and Chair, Emeritis of The
Interfaith Center of New York and former Dean of the Cathedral of
St. John the Divine, the Seat of the Episcopal Diocese of New York". 
Dié toekenning aan Tutu vir uitnemende toegewydheid en bevor-
dering van menslike ontwikkeling en vrede – waardes wat glo ge-
deel word deur die wêreld se grootse religieuse tradisies, moet ge-
sien word teen die agtergrond van die Cathedral of St. John the
Divine. Dié katedraal word so hoog aangeskryf deur die Vrymesse-
laars, dat dit pas na voltooiing op die voorblad van hul 1925 uit-
gawe van hul tydskrif, Masonic World, geplaas is. In Oktober 2016
is Jesus Christus, vir die tweede keer, uitgebeeld as 'n naakte vrou
aan die kruis, genaamd Christa, in dié katedraal uitgestal. Geri Un-
gurean skryf in 2016, dat dié katedraal die koms van die Eenwêreld-
godsdiens verteenwoordig en dat die elite van die wêreld reeds daar-
aan behoort. Hul verag die Christendom en werk saam met die dui-

wel om soveel as moontlik siele te mislei. Hy skryf: "To these peo-
ple, god = mother earth (as they call our planet)". Morton was dan
ook die vader van die Green Cathedral Initiative en het 'n persoon-
like verhouding met die "green movement" gehad. Tutu staan natuur-
lik nie vir Morton terug nie. Hy is 'n VN beskermheer van Oseane, be-
skermheer van Earth Hour Wêreldwyd en beskermheer van
Braai4Heritage. Dit is nie duidelik na watter braai hier verwys word
nie, die braai wat die lug besoedel of wys dit heen na sy eindbestem-
ming? Ander bekroondes is Knight of Malta, Bill Clinton en Tutu
se vriend, die huidige Dalai Lama, met sy kenmerkende Vrymesse-
laar-vingertekens wat ook 'n Nobelprys vir Vrede bekroonde is.
7.  J William Fulbright Prize for International Understanding. Hier-
die is 'n Illuminati toekenning vir die Nuwe Wêreldorde skeppers.
Fulbright was 'n Rhodes beurshouer geïndoktrineer met die Roths-
child-agenda en Prometheanse idee, dat mans met spesiale talente
en verstand die reg het om te regeer oor die massas wat glo nie weet
wat op finansiële-, verstandelike- en geestelike vlak die beste vir
hul is nie. Die doel is heerskappy oor alle regerings en gelowe. Só
het Rhodes ook gereken die Boere moet voor hom buig. Die Illumi-
nati bestaan uit die Vrymesselaars wat bewys het dat hul God drie-
Enig verloën en ware internasionaliste is. Die Illuminati opereer
onder die dekmantel van filantropie en humanistiese doelstellings.
Mede pryswenners is Mandela, Bill Clinton, Bill Gates 'n Vrymesse-
laar, Colin Powell 'n 33ste graad Vrymesselaar en Kofi Annan 'n
eertydse VN Sekretaris-generaal en Vrymesselaar. 
8.  Global Treasure award 2011. Toegeken deur die Skoll World
Forum, Oxford, England aan iemand wat regtens beskou word as
'n "Global Treasure". Tutu het 1,25 miljoen Dollar oor drie jaar ont-
vang, as "change agent whose innovations disrupt the status quo and

accelerating their progress toward impact at scale".Ander bekroon-
des is die Dalai Lama en Mandela se weduwee, Graca Machel.
9.  OUTSPOKEN Award. Toegeken deur die International Gay and
Lesbian Human Rights Commission, San Francisco, USA. Hierdie
een is voor die neus van die NG Kerk weggeraap.
Laastens is Tutu 'n emeritus van die Global Council of Elders, wat

deur Mandela in die lewe geroep is. Hul hou hul besig met klimaats-
veranderinge, HIV/AIDS, armoede en wêreldkrisisse. 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die Nuwe Wêreldorde vanuit
Vrymesselary-kringe bedryf word. Die 'moderne' Vrymesselary het
ontstaan uit onder andere "... a mixture of Masonic secrets, Islamic

mysticism and Jesuit mental discipline" en dat volgens 'n Joodse
skrywer, Lazare, "Jode om die wieg was".

Pous Francis, propageer openlik sy agenda vir 'n Nuwe Wêreldorde
en 'n Eenwêreldgodsdiens.

Tutu se persoonlike getuienis as 
bekroonde bevrydingsteoloog

Tydens 'n onderhoud wat die tydskrif, SARIE, met Tutu in 2008 ge-
voer het, kom die werklike Arch, soos daar liefderyk na hom ver-
wys word, na vore:

Enige slegte gewoontes? Arch: "Mmm ... Ja! Ek is geneig om ja-
loers te raak op enigiemand wat aangeprys word en aandag kry!" 
'n Sin om jouself te beskryf? Arch: "He loved to be loved".
Gunsteling wêreldleier? Arch: "Madiba. Hy is 'n inspirasie en altyd
nederig".
Jy inspireer so baie mense, wie inspireer jou? Arch: "Trevor Huddle-

ston, die anti-aparheidsaktivis, het 'n sterk invloed op my geestelike
ontwikkeling gehad. Hy het beslis geglo dat almal na God se beeld
geskape is ...".

Hoe behou ons geloof in 'n deurmekaar wêreld? Arch: "Dis God se

wêreld en dit maak nie saak hoe sleg dinge raak nie, alles sal uitein-

delik oukei wees. Intussen word ons gekonfronteer met uitdagings. 
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Omdat ek 'n Christen is, glo ek niks kan so hopeloos wees soos die

situasie op Goeie Vrydag nie. Toe is 'n Goeie Persoon aan 'n kruis

gespyker. Daarna was daar die triomf, die opstanding. Die goeie

het oor die bose geseëvier. Soos dit altyd sal".

Wat was die grootste openbaring tydens die Waarheids-en-ver-

soeningskommissie? Arch: "Dat die mens wesenlik goed is ...".

Tutu se antwoorde op veral die laaste drie vrae, dien as getuienis
dat hy as sogenaamde Christen, die Hervorming vervorm het. Hy
bevestig dit in sy boek, God Is Not a Christian: And Other Provo-

cations, asook wanneer hy sê: "Net omdat iets in die Bybel is, is dit

nie noodwendig waar nie" en "Ek kan nie 'n homofobiese God

(weersin in homoseksualiteit) aanbid nie en ek weier om na 'n homo-

fobiese hemel te gaan - dan gaan ek eerder na die ander plek".

Volgens Tutu se eie bevrydingsteologiese uitsprake, het hy as super-
ryke, homself outomaties uit die Hervorming 'uitgeprys' – "God is

not even handed, he is on  the side of the poor and oppressed"!

Niks in die Nuwe Suid-Afrika is "oukei" nie

Die katastrofale kommunistiese Nuwe SA is die gevolg van die
Prometheanse geloof van Tutu et al. Paul Johnson verwoord die
rede vir die mislukking van kommunisme as volg: "From start to

finish, not just Capital but all Marx's works reflects a disregard for

truth, which at times amounts to contempt. That is the primary rea-

son why Marxism, as a system, cannot

produce the results claimed for it; and to

call it 'scientific' is preposterous". Marx
was 'n 33ste graad Vrymesselaar.
Tutu self verteenwoordig sy belonings

en dit weerspieël die kommunistiese
Nuwe Wêreldorde of te wel Globalisme.
'n Ideologie met 'n lewensbeskouing wat
die mensdom as een broederskap buite
Christus om wil verenig, 'n moderne to-
ring van Babel. Kortom, 'n Vrymesse-
laars-paradys waar die kernvraag is: Wat
is die kwaliteit van my lewe? Terwyl die
Protestant vra: Hoe lyk ek voor God en
hoe word ek voor Hom geregverdig?
Die 1994 Nuwe SA is ingelui deur drie

Nobelprys vir Vrede bekroondes, naam-
lik Knight Tutu, Knight Mandela en FW
de Klerk. Tog, die vrede bly uit! En,
apartheid kry 23 jaar later steeds die skuld
vir dié katastrofe. De Klerk se broer,
Wimpie, sê in 2000 dat die predikante
moet preek vir vergewing oor die sonde
en misdade van apartheid sodat die lid-
mate tot insig kan kom oor dié politieke
dwaling, dan sal hul nie meer "hond
hoef te voel" oor apartheid nie. Waarop
Russel Kirk treffend antwoord: "Acting
under the illusion that graceful yielding would ensure general peace,
the liberals relaxed the traditional order. 'When we have conceded
everything that anybody clamours for', they thought, 'everyone will
be satisfied; and then if any picturesque remnant of the traditional
order is left standing, we shall at last be able to enjoy it safely and
with a good conscience.' But the liberal's dearest friend and ally, the
reformer, had a will of his own to satisfy, a secret and consuming
intolerance of the old order or anything out of harmony with his own
ingenious schemes ... he will allow no peace".
Die ironie is dat Tutu self in 2017 nie meer oukei is met sy eie Sa-

taniese maaksel nie. Niks is meer oukei nie en die ANC/SAKP/-
Cosatu-regering op sy beurt, is nie meer oukei met Tutu nie. 

Mandela se verjaardaggeskenk

Angus Buchan en sy New Apostolic Reformation (NAR)

Agt jaar na die vorige ANB-artikel oor Buchan, kan ons nou dank-
sy die geleerdes, 'n titel voeg by Buchan se sambreel/universele/-
Eenwêreldgodsdiens, soos ons in 2009 daarna verwys het. Dit is
die NAR, op Afrikaans die Nuwe Apostoliese Reformasie/Hervor-
ming óf Tweede Apostoliese Era. Engels, alles Engels want die voor-
regte van Luther se Hervorming om Die Bybel in jou moedertaal te
kan lees en hoor, word ons ook ontneem. Die NAR vervorm en keer
Luther se Hervorming om – terug na die Pous vir 'n Nuwe Wêreld-
orde. Buchan en andere is glo nuwe apostels, wat namens God praat
en deur Jesus Christus self in hierdie ampte aangestel is en in gesag
absoluut gelyk is aan dié in Jesus se tyd. Die artikel in 2009 vra
'respekvol' of Buchan die Vrymesselary dien.
Die Globaliste beplan lank vooruit en die voertuig om die katastro-

fale gevolge van Tutu et al. se Prometheanse-kommunistiese rower-
spelonk te verdoesel en die Afrikaners se Protestantse-geloof en taal
die nekslag toe te dien, is lankal op dreef. Al wat nodig is, is "Faith

like potatoes" om kwansuis die kwaliteit van lewe te verbeter in die
Nuwe Wêreldorde koninkryk van Angus Buchan en andere. Buchan
sê hy het die "potatoes"-idee van die beroemde Skots-Amerikaanse
prediker, Peter Marshall gekry. Marshall was 'n Vrymesselaar. 
Nes Tutu deur sy belonings-instansies gekenmerk word as 'n Een-

wêreldgodsdiens-skepper, word Buchan geëien aan dié wie hom
inspireer, wie hy bewonder, wie hom publisiteit verleen en sy mede
'apostels'. Net vyf word genoem, Billy Graham, Benny Hinn,
Kathryn Kuhlman, TBN en Rick Joyner. Hierdie mense en TBN
het ideologiese bande met die belonings-instansies van Tutu.
Billy Graham, 'n Illuminati 33ste graad Vrymesselaar en Buchan se

inspirasie as kind, was die wêreld se mees populêre evangelis. Hy
was die voorloper vir 'n Eenwêreldgodsdiens en die eerste Protestant
wat 'n ere doktorsgraad van 'n Rooms Katolieke Skool gekry het.
Ook is daar na hom verwys as die Protestantse Pous! Op Paasson-
dag in 1964 hou hy 'n United Evangelistic Rally in 'n sokkerstadion 
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Die byeenkoms op die plaas Wilde Als wat in April vanjaar deur Angus Buchan
toegespreek is, het honderd-duisende mense vanoor die hele land gelok.
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numerous paranormal miracles they are already claiming will

grow beyond description and will deceive the multitudes".

Slot: Alle eer aan God vir ons Protestantse 
leermeesters van 1517 tot 2017

Dit is verbysterend om die geskrifte te lees en opnames van Angus
Buchan te aanskou. Dit voel soos meelewing aan die Godslastering
van "okkultiese mense", soos wyle prof Johan Malan na hul verwys.
New Age-histerie van lag en huil, praat namens God, opdragte van
God, verwelkoming van die Heilige Gees en uitsprake soos "It's
your reputation here, Jesus" toe 'n wonderwerk nie wou gebeur nie.
Van die ergstes is sekerlik Buchan wat glo in Israel in vreemde tale
gepraat en gesing het en almal aangemoedig het om mee te doen,
totdat dit "letterlik Holy Ghost chaos" was. 
Tutu het met sy bevrydingsteologie die Protestante uit hul stoflike

erfenis, hul land, gekul. Buchan daarenteen, is besig om hul van hul
Ewige erfenis te beroof.
Die verjaardaggeskenke van Mandela, Tutu en Buchan, aanbid en

verkondig 'n ander god en 'n ander jesus as die Protestante van die
Hervorming. Die Protestante word nie buite Bloemfontein geleer
hoe om te bid nie. Die Onse Vader is genoeg vir ons – niks meer,
niks minder.

Op die kant van 'n bakkie oppad na Buchan se It's Time-biddag,
staan geskryf "ROADTRIP FOR SALVATION-It's Time Together
One Nation". 

Buchan en andere se manewales en Vrymesselaarhandtekens op
die verhoog, spel vir die Protestant net een ding uit: "Beast, beast,
beast!" n

Die koninkryk van God versus Die Nuwe Wêreldorde koninkryk van Angus Buchan & Andere (vervolg)
met die tema, The Great Reconciliation. Hy trek 35,000 waarvan
die helfte Swart was. Hy was 'n groot vriend van Martin Luther
King Jr en donateur van die Civil Rights Movement. Hy propageer 'n
onheilige bybel, waarin Die Onse Vader begin met: "Our Father/-

Mother in heaven, hallowed be your name, your dominion come".

Bill Clinton was sy vriend en elke keer as hy 'n president inseën,
het hy daarop aangedring dat leiers van ander gelowe teenwoordig
moet wees. Hy was 'n lid van die Wêreldraad van Kerke. Hy glo
ook dat alle Jode "are engrafted into the Christian Church". WR
Hearst, Katolieke Knight of Malta, se koerantgroep het hom 'n
huishoudelike naam gemaak. In 1978 verklaar hy: "I've found that

my beliefs are essentially the same as those of orthodox Roman

Catholics". Hy was 'n "Hybrid sorcerer, who was a Jesuit Catholic

and satanic Freemason, like his family".
Benny Hinn, vir wie Buchan bewonder, is 'n Knight of Malta Israel-

se televisie-evangelis. Hy is 'n valse profeet wat "miracle crusades'

hou en uitgevang is as 'n leuenaar. Hy word saam met Billy Graham
beskryf as: "King Pins of the Christian Mafia". Hinn is ook bekend
vir sy liedjie, "I am the God that healeth thee ..."
Kathryn Kuhlman, 'n valse profeet, het direk aan die Pous rappor-

teer. "She was granted a Papal audience for her expertise in the
occult arts ..." Billy Graham het haar ook gebruik om hom te help
om Jesuïte in die Protestantse kerke te infiltreer. Angus Buchan
skryf: "When I was a new Believer I got hold of a little book written
by Cathryn Kuhlman called 'I believe in miracles'. It increased my
faith greatly". Buchan sê dat op sy plaas Shalom het hul 'n spreuk:
"One genuine miracle equals a thousand sermons".
TBN staan vir Trinity Broadcasting Network, die wêreld se groot-

ste religieuse TV netwerk. Die Illuminati (Rockefeller/Rothschild
et al.) beheer TBN en propageer valse evangelie. Geweldige publi-
siteit word aan Buchan verleen. Tydens sy byeenkomste gebruik
Buchan die identiese Vrymesselaar-handtekens, as wat TBN se eer-
tydse aanbieder, Paul Crouch, gebruik het. TBN propageer die Room-
se "Marian apparatus" en bring Roomses en Protestante bymekaar –
"Together in Unity". Buchan sê: "Together as one".

Laastens, Rick Joyner van MorningStar Ministries. Joyner is 'n
Knight of Malta wat die Pous vereer en mede SAApostolic Prophetic
Conference-ganger van Buchan. In sy boek The Harvest skryf hy:
"What is about to come upon the earth is not just a revival, or

another awakening; it is a veritable (actual) revolution. The vision

was given in order to begin to awaken those who are destined to

radically change the course, and even the very definition of Chris-

tianity. The dismantling of organizations and disbanding of some

works will be a positive and exhilarating experience for the Lord's

faithful servants ... the Lord will raise up a great company of

prophets, teachers, pastors and apostles that will be of the spirit of

Phinehas ... this 'ministry of Phinehas' will save congregations, and

at times, even whole nations. ... Nations will tremble at the mention

of their name ...". 

Bogenoemde is die Vrymesselaars-dampkring waarin Buchan ope-
reer en waaraan sy uitsprake gekenmerk word. Satan is die erkende
god van die Vrymesselary. Die NAR het met onderduimse gesle-
penheid hul stempel afgedruk op bykans alle denominasies in
Suid-Afrika. Buchan lys die kerke wat hom ondersteun waaronder
die NG Kerk, Roomse Kerk, WARC, AGS, Baptiste, Metodiste,
Mormone, Britse Israelvisie, Amish tot en met die Spiritualiste en
ander, 81 van hul. Inderdaad 'n broederskap buite om Christus.

Die profete opereer op 7 terreine, genaamd berge: Kerk, familie,
regering, besigheid, onderwys, media en vermaaklikheid. Die sing
van die Volkslied en aanspreek van maatskaplike probleme by Buchan
se It's Time-biddag, bevestig dit. Die Nuwe Wêreldorde koninkryk
van Buchan en andere neem vorm aan.

"The Catholic Church and the New Wave Charismatics (Angus

Buchan) will be the key leaders of the One World Religion. The


