
Leugens door kerk en staat

Door een coop door de elite wereldwijd gebruiken ze de coronasituatie om The 
Great Reset versneld door te voeren. 

Dit gaat niet alleen “de heidenen” aan, maar ook het christelijke geloof. Dat zie je 
dat de christelijke normen en waarden steeds meer als belachelijk gemaakt wordt, 
en als je zo denkt dan ben je zelfs ‘achterlijk’ (zoals Mark Rutte onlangs zei).
The Great Reset van Klaus Schwab is onderdeel van de verborgen agenda; “De 
Nieuwe Wereldorde” en dit is al jaren geleden ondertekend door de Europese Unie. 
Mark Rutte, Hugo de Jonge, Fred Grapperhaus, Sigrid Kaag, Cora van 
Nieuwenhuise, enz, enz. is lid van de World Economic Forum, waar Klaus Schwab 
de voorzitter van is. Dit is een gesloten cirkel om plannen door te drukken onder het 
corona-dictatuur.  
De nieuwe coronaverklaring is nu duidelijk geworden dat de aard van het 
coronavirus, over de ernstige gevolgen van het ineffectieve coronabeleid voor de 
samenleving, ruimte zal geven om achter de schermen de klimaatideologie hun 
plannen te verwezenlijken. Dus de klimaatmaatregelen zullen op de 
coronamaatregelen opvolgen, oftewel een centraal plan van maatregelen. Het 
draaiboek komt voort uit een nieuw paradigma-wetenschapsfilosofie.
De overheid heeft tot nu toe alleen maar gelogen; zo hebben ze gelogen dat een 
vaccin ons uit de crisis zou helpen, gelogen dat een vaccinatiegraad van 70 
procent daarvoor voldoende zou zijn, gelogen dat de vaccins alle tests en trials 
hebben doorstaan, gelogen dat een QR-code op de werkvloer wettelijk onmogelijk 
gemaakt zou moeten worden, gelogen dat vrijwillig vrijwillig is en niet stiekem 
alsnog verplicht, gelogen dat er nooit voordelen zouden komen voor mensen die 
gevaccineerd zijn, gelogen dat we nooit toegangstesten voor terrassen zouden 



krijgen, gelogen dat mensen zich nooit gedwongen zouden voelen om te bewijzen 
dat ze zijn gevaccineerd, gelogen dat jongeren die voor de zomer de prik zouden 
halen een summer of love tegemoet zouden zien, gelogen dat alle maatregelen per 
1 november zouden worden opgeheven en vooral – dat is de grootste leugen – 
gelogen dat dit beleid ook maar iets met volksgezondheid te maken zou hebben,” 
somde Gideon Van Meijeren op tijdens coronadebat op 3 november 2021.
Dat Forum van Democratie de bevolking van Nederland nog confronteert op deze 
leugens houd Kees van der Staaij van SGP zijn mond. Hoe is het mogelijk dat de 
voorman van een christelijke reformatorische partij als Christus waar geen leugens 
wonen kan, zijn mond houd, onbegrijpelijk!
Tijdens de coronadebat diende Sylvana Simons van BIJ1 een motie van 
wantrouwen in tegen premier Rutte en minister De Jonge, die ondersteund werd 
door Denk en FDV, maar alle andere partijen (ook SGP) stemde ertegen!
De kerken zijn vanaf de Reformatie zo weer terug gekeerd naar Rome, dat is het 
ergste nog niet, maar de leugens rondom de wedergeboorte is het ergst.
De vervloekte twee-mens leer die totaal niet bestaat, wordt  o v e r a l  geleerd!
De leugen is geaccepteerd door kerken, dat zie je niet alleen in de leer maar ook 
door het goddeloze coronabeleid als mom van de overheid gehoorzamen (zoals dat 
vermeld staat in Rom. 13), maar de Heere meer gehoorzaam zijn dan de 
(goddeloze) mensen, hebben ze uit Gods Woord gehaald, en daardoor bedriegen 
ze daarmee de gemeente van de kerk.

Conclusie:
De afval in kerk en staat is zo groot, dat de Heere geen onrecht meer doet om een 
kwaad over alle vlees te brengen (oordelen) zoals dat vermeld staat in Jes. 45:5.
We hebben het het zelf ernaar gemaakt, zoals de dichter van Psalm 106 zegt; Wij 
hebben God op ’t hoogst misdaan; Wij zijn van het heilspoor afgegaan Ja, wij en 
onze vaad’ren tevens, verzuimend alle trouw en plicht, Vergramden God, den God 
des Levens, die zoveel wond’ren had verricht. 
De tijd van de ergste soort zoals Jezus het voorspeld had in Matth. 10: 14-15, is in 
vervulling gegaan, waarbij de homofilie toen in de tijd nog als zonde werd gezien, 
wordt nu zelfs door kerken en dominees aanvaard als geaardheid (zie de Nashville-
verklaring). De val in Adam (zondeval) wordt niet meer verstaan in onze tijd, want 
daardoor komen die gevoelens van homofilie, transgenderisme, pornografie en al 
die toestanden meer. Daarbij verstaan ze ook niet meer het verschil van 
(on)natuurlijke zonden, waarbij onnatuurlijke zonde Gods volk nooit kan bedrijven.
De uitleving van de zonde is nu normaal geworden.

ADVIES:
Verlaat de kerk, houd je van de wereld in sodomie, en verlaat u op den Heere 
alleen (Gods volk verstaat het) zoals vermeld staat in Jer. 51 en Openb. 18!!
Hij is het onderwerp en het doel van de Zaligheid


