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GGinN-ATHEÏST, LAURENS VAN DER TANG, ZINGT EEN VALS GREAT-RESET GEZANG

Ex-salesman bij het wijlen software-bedrijf,
BAAN, ontwerper van het volbloed wetteloze
Kliksafe, Laurens van der Tang, ouderling in
de Gereformeerde Gemeente in Nederland en
opiniemaker binnen de reformatorische
gezindte, las het boek van Klaus Schwab over
de Great Reset en schreef twee artikelen erover
in de refo-deepstate-krant, het RD. Uit zijn
misleidende retoriek blijkt dat Van der Tang
NIETS begrepen heeft van de ware bedoelingen
van Klaus Schwab en consorten, of hij wil die
opzettelijk verbloemen, zoals hij dat ook doet
jegens de ware openbaring van de paus, die hij
omschrijft als zijnde “misschien een antichrist”,
terwijl de opeenvolging van pausen DE
Antichrist betreft (2 Thess. 2 + Kantt). 

"Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij
vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid. Zij
broeden basiliskus-eieren uit, en zij weven spinnewebben; die van hun eieren eet, moet sterven, en als het in
stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit", Jes. 59:4-5.

RD.NL: “Toegespitst: Great Reset in volle gang”
Laurens van der Tang - 15 Mei 2021  

https://www.rd.nl/artikel/927398-toegespitst-great-reset-in-volle-gang

Tang: Wereldleiders grijpen de coronacrisis aan om een nieuwe wereldorde te bepleiten die duurzamer,
inclusiever en gelijker is. De "Great Reset" noemen ze die. Volgens deze leiders dreigt groot onheil als we de
gelegenheid voorbij laten gaan. Wat zijn de ideeën? Zijn ze realistisch? Zijn ze Bijbels?

GPPB.: Tang die heilig in de "coronacrisis" gelooft, luidt zijn artikel in met aaneengeschakelde misleidingen.
Lees de bovenstaande Tang-quote nog een keer. 
1. De wereldleiders zijn NIET de initiatiefnemers van de Nieuwe Wereldorde, maar slechts geselecteerde en
uitvoerende puppets van Klaus Schwab en Co.
2. Great-Reset-planter, Klaus Schwab, bepleit geen Great Reset die duurzamer, inclusiever en gelijker is, zoals
Tang valselijk beweert, maar een Great Reset van TOTAL CONTROL, DEPOPULATIE, en Globalisme, met de
666-slogan voor de gechipte overlevenden: "U zult straks niets meer bezitten en u zult gelukkig zijn." 
VD Tang ziet niet eens het 666-teken in het Logo van de W.E.F., of hij zwijgt het angstvallig dood !
3. NIET volgens de wereldleiders in de eerste plaats, maar volgens de ontwerpers van de NWO, waaronder de
VN, de WHO, Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, de Rothschilds, de Rockefellers, de Jezuieten met de
hoogste vrijmetselarij-graad, zoals de POPE, Britse en NL-koningshuizen, ofwel de leden van de Orde van
Malta, enz. enz., en deze Great-Reset-ontwerpers beweren dat "er groot onheil dreigt als we de gelegenheid
(corona-plandemie) voorbij laten gaan", want men is bezig de corona-plandemie aan te wenden om een
duizenden miljarden-kostende wereldwijde klimaatplan in te voeren, zogenaamd, om de aardbol-
temperatuur 1,5 graad naar beneden te brengen en de levensonmisbare C02 uit te bannen d.m.v. volstrekt
krankzinnig-tirannieke en peperdure maatregelen. De opgeworpen vraag van Tang omtrent de NWO-ideeën:
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"Zijn ze bijbels?" maakt geen enkele common sense. De vraag: "Hoe satanisch is de Great Reset-
implementatie?" is hier op zijn plaats!

Tang: Wat zorgt ervoor dat de Great Reset nu al in "full swing", in volle gang is? Allereerst is er de digitale
revolutie. Die ging al hard, maar de huidige crisis leidt tot een onstuitbare versnelling. Grote techbedrijven
zijn uitgegroeid tot nieuwe wereldmachten die zich weinig aantrekken van nationale grenzen. Ze hebben
miljarden loyale en afhankelijke gebruikers. Hun slagkracht is soms groter dan die van overheden. Ze zijn
bovendien niet neutraal. Steeds meer bepalen zij wie welke waarheid mag verkondigen. Censuur is terug van weggeweest.

GPPB.: Tang zuigt teveel uit zijn gen-tech-duim. De digitale revolutie heeft op zich NIETS te maken met de
reeds in gang gezette Great Reset door de illuminatie. ALLES IS "PART OF THE PLAN": de global-warming
hoax; de geplande depopulatie; de corona-plandemie; mondluiers; social distance; de dodelijke gen-tech-
vaccinaties; de dodelijke activering van 5G; de digitale spionage via camera's, smart-phones, QR-code; false
flags om tirannieke wetten er door te drukken; verplicht corona-paspoort; verplichte digitale QR-code;
verplichte op de huid ingelaserde QR-code; en ten slotte: alle wereldburgers moeten worden gechipt, ofwel
wereldwijde invoering van het 666-teken van het beest. 

Tang: Daarnaast is er de financiële "reset". Overheden hebben de remmen losgegooid en pompen
astronomische bedragen in economieën. Klassieke opvattingen over verstandig financieel beleid lijken
gecanceld. Centrale banken zijn niet meer onafhankelijk. Geld bijdrukken door "quantitative easing"
(geldverruiming) hoort helemaal bij het nieuwe normaal. Rentes worden extreem laag gehouden. Ondanks de
crisis zijn onder meer de aandelen en huizenmarkten daardoor booming. Het risico op hoge inflatie is re-eel.
Overheden hebben daar belang bij. Wat is immers eenvoudiger dan een sterk toegenomen staatsschuld door
inflatie te laten verdampen? Ook is het niet onmogelijk dat op enig moment, als bubbels uit elkaar spatten,
een nieuwe financiële systeemcrisis ontstaat. Wat dan gebeurt, weet niemand.

GPPB.: Tang loopt constant achter de feiten aan. Overheden hebben inderdaad de remmen losgegooid, maar
pompen helemaal GEEN "astronomische bedragen in de economie". De overheden hebben de opdracht van de
illuminatie gekregen om de economieën te verwoesten en dat is wat er nu gebeurt. De corona-maatregelen
zijn verwoestend; door de plandemie liggen heel veel bedrijven stil en/of gaan massaal failliet; de
zogenaamde "groene" 2030-Agenda is allesverwoestend; de tirannieke "nood"wetten zijn verwoestend en ga
zo maar door. Ook een nabije wereldomvattende financiële instorting "IS PART OF THE PLAN" !

Tang: Dan is er de beweging naar meer overheid en meer staatsmacht. Burgers verwachten van overheden
dat ze de coronacrisis bestrijden. Dat doen ze dan ook, met minder vrijheid en meer controle als gevolg. Het
idee van een coronapaspoort is bijvoorbeeld nauwelijks omstreden. Zo'n paspoort wordt gezien als een
noodzakelijk tijdelijk middel om vrijheid terug te krijgen. Realistischer is dat het een blijvertje wordt, want
het coronavirus zal onder ons blijven. Wie geen paspoort heeft waaruit blijkt dat hij van virussmetten vrij is,
wordt uitgesloten van voorzieningen en opgesloten in eigen land.

GPPB.: Tang balkt als een dolle ezel, als hij zegt: "Het idee van een coronapaspoort is nauwelijks omstreden",
terwijl er wereldwijd talloze miljoenen-demonstraties gehouden worden die tegen het corona-paspoort/QR-
code gericht zijn. Tang suggereert dat het "coronavirus" onder ons zal blijven, terwijl het voor de massale c-
vaccinatie niet eens bestond. De Tang-retoriek is dezelfde als die van Steef de Bruijn, het is pure leugen-
indoctrinatie. Het zijn nu de gevaccineerden die het delta-virus verspreiden en dat is de GEPLANDE reden dat
de c-gevallen stijgen. Tang gelooft heilig in de coronacrisis en hij negeert de opzettelijke setup ervan, maar
daarmee degradeert hij zich tot een poppenkast-acteur van sesamstraat. 

Als commentaar op het artikel van Van der Tang, schreef een andere poppenkast-acteur, Willem Pos,
het volgende KRANKZINNIGE artikel, waarvan we comment geven op 2 diabolus-quotes van pipo Pos.
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RD.NL: "Great Reset" hoeft geen schrik aan te jagen”
Willem Pos - 21 Mei 2021

https://www.rd.nl/artikel/928236-great-reset-hoeft-geen-schrik-aan-te-jagen

Pos: 1. Wereldleiders zouden (volgens Tang) pleiten voor een "Great Reset" met een nieuwe economische en
politieke orde. Maar al zou dat zo zijn, dan hoeven vermeende bijbehorende doelen ons geen angst aan te
jagen, omdat ze in meerderheid Bijbels zijn. 2. Bovendien: wat zou erop tegen zijn om gerechtigheid te
bevorderen in de samenleving, armoede en honger te bestrijden, schoon water te willen bieden en goed met
de schepping om te gaan? 

GPPB.: De volstrekt blindgeslagen pipo Pos beweert dat "de doelen van de Great Reset grotendeels bijbels zijn."
Als dat waar zou zijn, dan zijn de satanische doelen van de duivel ook "bijbels". Net als Van der Tang doorziet
ook pipo Pos totaal niet de ware bedoeling achter de hitleriaanse manier van schrijven van Klaus Schwab in
zijn Great-Reset-boek. Schwab schrijft als een ware Jozef Goebels, namelijk enkel op propagandistische wijze
die gepaard gaat met mooie beloftes en paradijselijke doelen, exact zoals Hitler zich uitsprak (uitbralde). In
werkelijkheid bedoelt Schwab absoluut GEEN filantropische doelen na te streven "om gerechtigheid te
bevorderen in de samenleving, armoede en honger te bestrijden, schoon water te willen bieden en goed met de
schepping om te gaan", nee, hij schrijft op deze dekmantelige wijze om de wereldburgers door draconische
lastenoplegging failliet te doen gaan en tot slaven te maken van het NWO-systeem. Hij wil -en dat zegt hij ook-
TOTAL CONTROL invoeren, DEPOPULATIE bewerken, ofwel een wereldwijde holocaust (al in volle gang), om
voor een handjevol elite een paradijselijke aarde te creëren en zo'n 800 miljoen zombie-slaven over te
houden die voor hen knielen en hun voeten likken. Klaus Schwab heeft exact hetzelfde plan voor ogen als
Adolf Hitler en Heinrich Himler voor ogen hadden, namelijk een soort paradijselijk Walhalla voor een
geselecteerde club zuiver-ras-mensen en een voorhof aan slaven die hen op hun wenken bedienen, om hun
onnatuurlijke lusten te kunnen botvieren. Klaus Schwab en Bill Gates zeggen derhalve ook letterlijk wat zij
echt van plan zijn, namelijk, om de mensheid uit te roeien "to reduce the population growth" d.m.v. gen-
tech-spuiten en maandelijkse killer-boostershots. Wie een beetje op de hoogte is van de hiterliaanse
uitspraken en doelstellingen van de top-deepstaters, Schwab en Gates, die zullen dit volmondig be-amen. 
Refoland leeft in een abominabele droomwereld en Tang stijft hen daarin. Net als bij het regime Rutte, doen
de feiten bij Tang, het RD en de SGP er allang niet meer toe, of het waar of niet waar is, maakt hen niet uit. Het
refo-deepstate-duo RD/SGP gaat voor liegen en bedriegen tot zij ter helle varen. Het genoemde duo staat
reeds volledig in dienst van de Great Reset, ofwel in dienst van de duivel himself, ook de GGinN-atheïst,
Laurens van der Tang.

We zullen het hier maar bij laten, aangezien Van der Tang recent nog een opiniestuk in het deepstate-RD
geschreven heeft, plus een toespraak in Damwoude, waarin hij een nieuwe poppenkast-voorstelling geeft, die
de Great-Resetters, Schwab, Gates en de paus, enz. doen schaterlachen.

Toespraak Damwoud - Laurens van der Tang waarschuwt voor Great Reset: "Niet uitgesloten

dat er een satanisch complot achter zit" - 31 oktober 2021

https://www.ninefornews.nl/laurens-van-der-tang-waarschuwt-voor-great-reset-niet-uitgesloten-dat-er-een-satanisch-complot-achter-zit/

Van der Tang gaf vorige week donderdag in Damwoude een lezing over de Great Reset waarin hij onder meer
sprak over een nieuwe digitale munteenheid waaraan de CO2-uitstoot wordt gekoppeld en een wereldwijd
basisinkomen. Hij sluit niet uit dat er achter de Great Reset satanische complotten schuilen.
https://dashboard.dienstmeekijken.nl/cgk-damwoude/1524

Tang: Satanische complotten? Ik weet niet of dat zo is. Ik weet wel dat de duivel springlevend is. Ik weet wel
dat de satan weet dat hij weinig tijd heeft. Ik weet wel dat hij zal omgaan als een briesende leeuw, zoekende
wie hij zou kunnen verslinden. En ik weet ook zeker dat er mensen zijn op deze wereld die vooral hem

https://www.ninefornews.nl/laurens-van-der-tang-waarschuwt-voor-great-reset-niet-uitgesloten-dat-er-een-satanisch-complot-achter-zit/
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dienen. Maar in welke mate dat ook betekent dat er dit complot achter zit, dat wil ik laten rusten," zei Van der
Tang. "Het is niet uitgesloten, maar het is ook iets wat we denk ik niet volkomen kunnen doorgronden."

GPPB.: Tang is een rasechte complotdenker, zoals RD-Steef de Bruijn dat is, aangezien hij de aantoonbare
feiten negeert en dus ontkent. Tang zegt namelijk "niet te weten of er achter de Great Reset satanische
complotten schuilen." Ik hoor de duivel al schaterlachen om deze tangiaanse poppenkast-misleiding. 
De Great Reset van Klaus Schwab is door de duivel gedicteerd en door de paus gelegaliseerd. Daarvan zijn op
de website van www.derokendevlaswiek.com al honderden bewijzen geleverd. Tang zegt het boek van Klaus
Schwab's Great Reset gelezen te hebben, maar de arme man heeft niet door dat Schwab in codetaal spreekt,
zoals alle hoge vrijmetselaars dat doen. Als hij het Schwab's 666-boek door de bril van Schwab gelezen zou
hebben, zou hij tot totaal andere conclusies gekomen zijn. Tang schreef in zijn vorige artikel dat God in alle
Great-Reset-scenario's ontbreekt. Opvallend is dat in de Tang-retoriek Gods Woord volledig ontbreekt,
waarin de eindtijd-gebeurtenissen worden geopenbaard. Tang doorziet de satanische drijfveren en
oogmerken van de Great Reset niet, terwijl Gods Woord duidelijk spreekt over de Great Reset, namelijk in het
kader van de eindfase der wereld, waarin Gods volk niet meer zal kunnen kopen noch verkopen (Openb. 13:17).

Tang: Kijk ik naar sommige leiders buiten Nederland momenteel, dan denk ik bijvoorbeeld aan een [premier]
Trudeau van Canada of een Biden van Amerika - als er mensen zijn waarvan ik denk dat ze soms gedreven
worden door satanische gedachten en opvattingen, dan denk ik aan dat soort mensen.

GPPB.: Waarom buiten Nederland kijken? Rutte en De Jonge zijn exact van hetzelfde soort als Biden en
Castro, aangezien Rutte en De Jonge reeds een scala aan satanische great-reset-agenda-punten er door
rammen. Waarom houdt Tang baphomet-aanbidder, vrijmetselaar Rutte en Co, constant de handen boven het
great-reset-hoofd? http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv

Waarom houdt Tang het refo-deepstate-leugen-duo Steef & Staaij constant de handen boven het hoofd?
OMDAT LAURENS VAN DER TANG ZELF DEEL UITMAAKT VAN DE REFO-DEEPSTATE-ILLUMINATIE ! 
Het feit dat Tang net doet of zijn neus bloedt omtrent het feit dat het Refodom geestelijk en kerkelijk volledig
afgevallen en verkankerd is, openbaart hij zijn ware vossen-aard. Met zijn misleidende retoriek verleent hij
het refo-deepstate-duo RD/SGP een helpend handje om het refovolk te stijven in de leugenretoriek van het
RD en om haar te stijven in haar aanbidding van het beeld van het beest en klaar te stomen voor de
aanvaarding van het 666-teken van het beest.

Tang: Als je hoort hoe Trudeau (Castro) tekeergaat over vaccinatie, als je de agressiviteit ziet waarmee hij
een genderagenda op dit moment erdoor ramt in een land en de vervolging ook waar dat mee gepaard gaat,
en ook als ik zie wat er nu in Amerika gebeurt - ja, daar ben je niet optimistisch over. En dat zijn toch
democratische landen waar dat blijkbaar opeens kan. En ik weet niet of dat in Nederland ook niet zou kunnen.

GPPB.: Hugo de Jonge gaat nog erger tekeer dan Biden en Castro. Als je de agressieve leugen-retoriek
waarneemt, waarmee De Jonge de lockdowns en de QR-code erdoor ramt, dan verblikt en verbloost Van der
Tang daar niet van, terwijl Gideon van Meijeren van de FvD alle corona-leugens van het regime Rutte aan de
dag gelegd heeft in de 2e kamer. Waarom negeert Tang deze harde feiten? OMDAT HIJ INGEHUURD IS, OM DE
GOEBELIAANSE PROPAGANDA-KRANT, HET RD.NL TE KERSTENEN. 
GGinN-atheïst, VD Tang, beweert in bovenstaande quote dat "hij niet weet, dat wat er o.a. in Noord-Amerika
gebeurt, in Nederland ook niet zou kunnen", TERWIJL DEZELFDE GREAT-RESET-TIRANNIE OOK IN
NEDERLAND REEDS IN VOLLE GANG IS. 

Tang: -Van der Tang noemde ook paus Franciscus, die volgens aartsbisschop Carlo Maria Vigano nauw
betrokken is bij de door Klaus Schwab aangekondigde vierde industriele revolutie- "Als ik gadesla, de huidige
paus van Rome en zijn gedrag, dan denk ik dat de man veel trekjes [van de antichrist] heeft. Hij spreekt als
een antichrist, hij voelt als een antichrist, hij beweegt zich als een antichrist, hij is misschien een antichrist."

http://www.derokendevlaswiek.com
http://www.rokendevlaswiek.com
http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv
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GPPB.: Hier valt het masker van Tang volledig af en openbaart zichzelf in zijn ware gedaante. Degenen die -
zoals VD Tang- ontkennen dat de opeenvolging van pausen DE ANTICHRIST betreft, kunnen niet eens een
naamchristen genoemd worden. Tang beweert dat "de paus misschien een antichrist is", maar dat beweren
alleen refo-atheïsten. De paus is niet (misschien) een antichrist, maar hij is DE Antichrist, aangezien de titel
van de paus, "Vicarius Vilii Dei" de naam en het getal van het beest (666) vertegenwoordigt. 
(Antichrist = Instead of the Son of God - Vicarius Vilii Dei = Vicar of the Son of God). 
DE Antichrist betreft de opeenvolging van pausen, aangezien zij allen hetzelfde godslasterlijke ambt
bekleden, waardoor zij de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben en nog steeds
bedrijven en onverwijld ter helle varen en reeds gevaren zijn. Er komt derhalve geen paus in de hemel. Paus-
aanbidder, dr. A. Huijgen, weet dus waar hij de paus(en) gezelschap kan houden, namelijk bij de rijke
man in de hel. DE (geestelijke) Antichrist, het (tweede) beest, de mens der zonde, staat duidelijk omschreven
in Gods Woord (Openb. 13:11) als zijnde de opeenvolging van de pausen te Rome. De Kanttekenaren van de
SV onderschrijven dat ook, met name bij de kanttekeningen van 2 Thess. 2:3: "Dat u niemand verleide op
enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der
zonde, de zoon des verderfs", = DE Antichrist, waarbij de Kanttekenaren o.a. schrijven:
"Daarom, hoewel DE Antichrist hier onder den naam van een mens wordt beschreven, zo wordt noodzakelijk
daaronder, niet 1 mens alleen, maar ene langdurige opvolging van mensen verstaan, die de een na den
ander enerlei, ambt, macht en heerschappij hebben, gelijk zulk een manier van spreken in zodanige
voorzeggingen gebruikelijk is. Zie Jes. 10:5 en Jes. 14:12; Jer. 48:40; Dan. 7:17; Hebr. 9:25; 1 Joh. 4:3; Openb.
17:10; te meer, dewijl de apostel in 2 Thess. 2:7, betuigt dat deze verborgenheid der ongerechtigheid nu reeds in
zijn tijd begon te werken."
Van der Tang walst dus over Gods heilig Woord heen omtrent de openbaring van DE Antichrist.
Alles wat de paus belijdt, is pure godslastering, omdat hij DE Antichrist is (1 Joh. 2:22). Alles wat de paus aan
woorden en uitspraken belijdt overeenkomstig de letter der Schrift, is ook godslastering, omdat hij spreekt
als de draak, gelijk geschreven is in Openbaring 13:11: "En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het
had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak."
Atheïst, Laurens van der Tang, is dus duidelijk een Schriftverkrachter en een complot-fantast en die beide
kenmerken zijn typerend voor RD-abonnees, redacteurs, opinie-schrijvers en SGP-lijders/leden/toejuichers.
Het inhuren van Van der Tang door het RD is evenwel voor de zoveelste keer mislukt, omdat Gods Woord de
mond van alle leugensprekers stopt, Gode de eer! 

PS. Laurens van der Tang zong al eerder een vals gezang:
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKLAURENS_VAN_DER_TANG_ZINGT_EEN_VALS_GEZANG.html

VERVOLG-ARTIKEL

HOE "GREAT" IS DE "GREAT RESET" VAN KLAUS SCHWAB's WORLD ECONOMIC FORUM ? 
17 Maart 2021 - 15:39

In het vorige artikel hebben we ook een zekere RD-klapjanus, Willem Pos, kort aan het woord gelaten, die in
de refo-complotkrant, het RD, een absurd tegen-artikel schreef op het Great-Reset-RD-artikel in Mei 2021 van
de vals-zingende Laurens van der Tang, waarin dhr. Pos Van der Tang verweet "complot-termen" te bezigen,
zoals "De Nieuwe Wereldorde."

De door het RD ingehuurde klapjanus Pos is echter volledig de weg kwijt, aangezien diverse wereldleiders de
term al jarenlang publiek uitspreken en ook de satanische bedoeling ervan niet onder stoelen of banken
staken/steken. Klaus Schwab noemde de term "New World Order" al meer dan 25 jaar geleden, in 1994,
al voor het eerst in dit artikel: Klaus Schwab and Claude Smadja, "Power and Policy: The New Economic
World Order", in: Harvard Business Review, 1994, vol. 72, no. 6, pages 40-46.

Bron: https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/hoe-great-de-great-reset-van-world-economic-forum

http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKLAURENS_VAN_DER_TANG_ZINGT_EEN_VALS_GEZANG.html
https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/hoe-great-de-great-reset-van-world-economic-forum
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In het kader van de NWO is er op wereldschaal geen democratisch feedbacksysteem meer te vinden om de
belangen van burgers te dienen. Democratie bestaat allang niet meer. Daarentegen neemt de maffiose
politieke invloed van de corrupte MSM en diverse corrupte media-forums, zoals Google, Facebook, Twitter,
hand-over-hand toe. Dat is o.a. duidelijk openbaar gekomen bij de mega-verkiezingsfraude Trump-Biden,
waarin de o.a. de CNN, Twitter, Facebook en Google een massieve Nieuwe Wereldorde-rol gespeeld hebben,
waarmee de maffiose sesamkrant, het RD.NL, ook volop meedanst(e), onder de deepstate-regie van de
bekende Nieuwe Wereldorde-nieuwsbronnen, Reuters, ANP, AFP.

Laurens van der Tang liet de reeds heersende NWO-invloed van genoemde NWO-MSM en NWO-media-
forums volledig buiten beschouwing, in navolging van het goebeliaanse duo Steef & Staaij, omdat zij er allen
deel van uitmaken en naadloos de orders van de NWO-lakeien zullen opvolgen, t/m de aanvaarding van het
666-teken van het beest.

Wat ook een nadrukkelijke NWO-beweging is, is het ongekozen globalistische Eurobabel, dat puur
dictatoriaal functioneert, o.a. onder aanvoering van de volstrekt gestoorde globalist Frans Timmrmans. Ook
daaraan ging Laurens van der Tang volledig voorbij in zijn betoog. Ook degenen die suggereren dat de VN
geen macht heeft, zijn ziende blind, aangezien de VN een hoofdrol speelt in de Nieuwe Wereldorde, alsook de
door-en-door corrupte WHO, de maffiose Bill & Melinda Gates foundation, WEF, IMF, CFR, Bilderberg-groep,
Vaticaan, Club van Rome, Orde van Malta, Fed, Trilateral Commission, Skull & Bones, Big Pharma, enz. enz. 

Het is echter ook van belang dat we kennis nemen van een objectief overzicht van de Great Reset en dan
overwegen en doorzien hoe satanisch een-en-ander in elkaar steekt, bijv. n.a.v. de reeks reeds gepubliceerde
artikelen op deze website, en/of door o.a. de video van dr. David Martin volledig te beluisteren.

http://www.providencemountainranch.com/Dr.%20David%20Martin%20exposes%20Founders%20of%20the%20Plandemic%20

and%20Their%20Companies.mp4

http://www.providencemountainranch.com/Hoe%20Great%20is%20de%20Great%20Reset%20van%20World%20Economic%20Forum%20-%20Clingendael%20Spectator.pdf
https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/hoe-great-de-great-reset-van-world-economic-forum
http://www.providencemountainranch.com/Dr.%20David%20Martin%20exposes%20Founders%20of%20the%20Plandemic%20and%20Their%20Companies.mp4
http://www.providencemountainranch.com/Dr.%20David%20Martin%20exposes%20Founders%20of%20the%20Plandemic%20and%20Their%20Companies.mp4

