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Boek 2 

NAG VAN SMARTE deur Nalize van Wyk (Roets) 

22/2/2008 

Hiermee breek dit eindelik aan – geen wêreldling sal sonder My bly staan. Oral-oor sal 
die noodkreet klink, soos barbaar sy knuppel swaai. Lank het hulle hul verbly oor hierdie 
nag en beangs die wapens raakgevat, want die Boer met sy rooi hart kon hul nimmer 
vreesloos aanvat.  
  

Hoofstuk 1 

Daar sal ‘n geween wees en ‘n gekners van tande. Die aarde sal ril in die bloed van 
sterwelinge alom, as sy begin vra waar dít vandaan kom. Die oorlog sal ongekend 
wees, want verskrik sal wees – alle vlees. Die impies sal snel na ‘n nuwe vesting haas 
om nog ‘n gesin uit te moor met geraas, maar waar My Gees alomteenwoordig is, sal hy 
sy Moses teëkom soos met ‘n tuisgemaakte bom. 
  
My kleintjies sal volkome beskut wees, soos die Gees woning maak om hul diensbaar 
te wees. Ek behou die lewens van My volk wat eie met Apartheid die werk vir My ryk 
kon voortsit. Geen “staatsverraaier” sal onder hul wees, want My ryk kan net met 
geheiligdes voltallig wees.  
  
Smart wag daar met daardie nag as die vyand elke woning beetpak. My engele draai 
met hul rug gekrom selfs swaar aan bose geeste wat saamdrom, maar nog nooit was 
dit My wil gewees, dat My Heilige volk alleen moet veg in die vlees. Engele staan 
slaggereed in gelid om te haas om die volgende kind te ontruk. 
 

Hoofstuk 2 
  
Met ossewa-wiele het Ek eens bygestaan toe brawe Boere die stryd alleen wou baan, 
maar vooraf in diepe gebed het Ek My ook verbind om, hul in ootmoed, te red. 
  
My Boere-kinders is min in getal. Die rassuiweres van vlees en hart kon deur die jare 
nie val. Sekerlik dra Ek, hulle met hart, binne My om daaruit My nuwe volk te berei. Ek 
sorg vir hierdie kindertjies klein, sodat geeneen vir die verderf moet kwyn. Ek dra elkeen 
trou in My sorg en Liefde op aan My Vader wat heers tot aan die einde van tyd. 
  
Ek trek nou reeds nader om My krygers te versterk voor donker als oortrek. Ná die nag 
van Lang messe breek, sal Elia dié lei wat in oorlog moet wees. Een met My Gees, sal 
hul ruimtes deur beweeg om nie ‘n kroes lewend te laat vir ‘n nuwe bose gees.  
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Ek behaag My in hul harte van goud, wat nou reeds delf na My krag in hul harte – nie 
koud. Jesebel verraai en laat wis amper uit. Dis die einde van ketters oor My 
konkinkryk. Ek buig die nate van almal wat voluit wêrelds wou wees, tot hul buig en 
breek voor die brutale swart reus. 
  
Niks sal Myne alleen kan vermag, sonder die Een wat hul voorsien van alle lewenskrag. 
In hul eie bloed sal die wêreld  versmag en weet sonder My is verdwene – ontsag.  
  
Ek dra die geeste van Myne, bevry, op vleuels van Geregtigheid na die aarde verseëld, 
waar geen barbaar, bose gees of half-kroes ‘n vinger kan roer na My eiendomsbloed. 
Ek hou jaloers oor hulle wag, wat My wou aanroep dag en nag. Eerder sal Ek die 
nederige wees, wat hulle vergewe na dade en in volheid genees, as wat Ek staan en 
toekyk hoe Satansgelag Myne met smeulende gryn wegvee om verveeld na nog ‘n 
gordyn vol vertoonpoppe te beweeg.  
  
Ek het Myne by die Naam geroep, Israel bly verewig My woning, in lofsang, veroot-
moediging en selfs dankbetuiging, sien Ek nie net neer, maar wil in hul midde beweeg. 
Suiweres van bloed, rein van gemoed dra Ek vurig elke een se las, want hulle is in My 
bloed gewas.  
  
Kom nader in My liefdeskring en deel in die vreugde waarmee Ek jul wil omring. Ek het 
nie ‘n letsel of pyndrempel ontsien, om Myne met versoening en genade te bedien. Deel 
in My liefde en vredevolle ryk, want dan kan jy nie aan vrees voor die vyand beswyk.  
  
Sagkens sal Ek julle vergader, wat My eie met My leer van Liefde benader. Ek het ‘n 
spesiale plek berei, waarin Ek almal spoedig sal begelei. Die aarde roep na My vir troos 
en al wat verheug bly is harte, so boos. Myne weet van treur oor ‘n reinigingsdag, 
wanneer die tyd sal stilstaan en stop vir dié wat onbesonne nie wag.  
  
Ek roep My bruid nou weer vir veg. Laat jou gees jou berei, vir oorwinning opreg. 
Sonder slag of stoot sal die barbare voor jou val, as hul kantel voor die engeleskaar, 
oorgroot in getal. 
 

Hoofstuk 3 
  
Geen aardse bewerker sal sorgeloos wees as panga’s en krete die lug oorheers. Ek sal 
in Liefde en teerheid alomteenwoordig wees, vir elke hart wat roep uit ontsag en smeek 
dat My oordeel  net nog bietjie moet wag. 
  
Ek dra nog altyd My sterkte, gereed om skuiling te bied en te ontruk uit leed. Ek sal nie 

My skanse ‘n duim laat sak oor ellendiges wat in liefde na asem snak. Ek bly die troue 

herder, die Maker en alom sal Hemelse gesante en Engele in diens naderkom. Amen. 
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Hoofstuk 4 
  
Met moeite sal die vyand voortbeur as elke opregte die stryd aanpak in Gees. Met 
roepe na die Heilige daardie nag, sal boses maar eers voor die deur moet wag. 
Skokkend, sal hul belewenis wees as hul voor My te staan kom by ‘n vreeslose gees. 
  
Ek dra ‘n vurige skild as leier en sal oorwinningskrete deur die lug laat beier. Het jy 
reeds jou wapenrusting aan, want waarmee anders maak Ek jou vrees ongedaan? 
Liefde sal jou kopskild heet, as jy vertroos is om in My spoor te leef. 
  
Ek bring ‘n sonskyn-lig oor al dié wat in My spore leef. Ek dra hul op die hande en breek 
die dood se bande, want onvergeetlik sal dit wees vir almal wat dié tyd oorleef. ‘n 
Hedendaagse wonder, bewys My liefde – so besonder – aan elke kind van Immanuel, 
die bruid waarmee Ek kom trou.  
  
Te lank het jul alleen gestaan, onbekeerd en weg van My baan. My hartseer was 
onbeperk, omdat niemand NET vir My wou werk. Ek staan nou met knegte aan My sy 
wat saam met My en vir My ook wil ly. Dit is die weg tot die nuwe ryk, want Satan word 
net oorwin met ‘n merkwaardige stryd, Ek sal Myne nou by die hand hou, nooit sal hulle 
ervaar – die Winterkou’(e). 
  
Bring al jou eie na My, dan klop Ek self aan hulle deur. Niemand wat Liefde as wet 
geskryf het op die hart, kan My sagte kyk afwys. Niks is jou eie voor My, want vir alles 
aan jou geleen, het Ek gely. Bring dit weer voor My aangesig en vra My om dit met My 
krag te verlig – dan sal dit jou tot seën strek, wanneer jy nie meer self die sware juk wil 
trek.  
  
Dra My liefdeswet voor op jou hart, sodat elke Bose gees die pad kan vat, as Hy 
aanskou hoe Ek myne met Lig omvou. Ek leer jou graag nuwe dinge, wysheid wat jou 
deeglik versterk, want jy sal net vir My kan werk in die tyd wat kom. Die aarde sal 
verheug weer vrugte dra as Boere-bloed die ploegskaar dra. Ek sal die aarde en 
handewerk seën en op die regte tyd laat reën. 
  
Die storm en geloofstryd sal daarná kom en elkeen sal planete en aarde hoor grom. Die 
einde sal vir almal ongesteld wees, want die oorlog sal wees tussen geeste en Gees.  
  
Ek het jul reeds by die hand gevat. Sweer af die geheuel met die vyand wat lag. Jy 
staan op die drumpel van iets baie groot wat jou kan kos – die ewige dood. Trek aan die 
skoene van bereidheid gebied, en word in lengte van dae nooit weer deur die vyand 
geskiet met begeertes wat alle energie wegstroop, dat jy moet bly wees vir aardse 
nood. Ek dra die mandjie met manna in My hand en dis gratis vir elkeen wat die wêreld 
verpand. Wees bly in My versoening vir jou en soek My in elke druppel van dou. 
Weerkaats die reddende Regterhand, sodat Hy jou lei na die Nuwe Land. Amen.  
 


