
De media (ook RD.nl) is de spreekbuis van de fascistische antichristelijke elites die het conflict 
met Rusland expres hebben laten oplopen, waardoor uiteindelijk een oorlog is ontstaan. Donald 
Trump zou nooit koersen op een oorlog met Rusland, maar waarom de WEF en de NAVO wel? 
Omdat ze de Oekraiense neo-nazi’s steunen en omdat de NAVO er raketten willen plaatsen op 
Rusland.
Wij mogen (volgens de westerse wereld en het duo RD/SGP) niet meer met waarheidsfeiten 
aankomen, want dat zijn “complottheorieen” zegt men dan, terwijl zij zelf hoogverraad plegen! Er 
zijn zelfs dominee’s die bidden ten gunste van het fascistische Oekraine, terwijl Rusland een 
begrijpelijke en noodzakelijke aanval doet op het onmenselijk handelen van de Oekraiense 
regering tegen de Russisch sprekende inwoners van Donbass, en die terreur wil Putin een halt 
toeroepen.
 Daarbij zijn de afspraken die de Navo met Gorbachov gemaakt hebben, inclusief de Minsk-
akkoorden, door het Westen doorlopend overtreden en de machtswellust van het Westen kent 
geen grenzen (kijk naar de illegale regime-changes in Afganistan, Irak, Libie). Poetin heeft twee 
staten in Oekraine, waarvan de bevolking Russisch spreken en door de Oekraiense regering en 
de Azov-nazi’s worden geterroriseerd, onafhankelijk verklaard en door de inval reeds bevrijd van 
de Oekraiense terreur.
 De Europarlementarier Marcel de Graaff concludeert: “Rusland heeft de NAVO 8 jaar lang 
gevraagd om veiligheidsgaranties met betrekking tot Oekraine te waarborgen, maar dat werd 
categorisch weggehoond. Nu doet Rusland wat altijd is gezegd, namelijk, haar veiligheid 
waarborgen met militaire middelen.”
 Complete MSM-nieuwsberichten en filmpjes zijn gemanipuleerd en betreffen allemaal dezelfde 
code (666), om de oorlog tegen de mensheid voort te zetten. De corona-plandemie is ook nog 
niet voorbij, het zal in de loop der tijd alleen nog maar erger worden, gepaard gaande met de 
invoering van de digitale ID van Bill Gates en Klaus Schwab.
 Persoonlijk voel ik niets meer voor het Refodom in Nederland, het meeheulen met de vijand 
(satan, elite’s, landverraders, WEF, WHO), openbaren dat het Refodom uitpuilt van de Judas-
geesten, die Jezus overleveren aan de leugen-wereld.
 De dag komt dichterbij dat Jezus Christus voor altijd afrekent met Zijn vijanden, daar kijk ik naar 
uit, uit liefde voor de Waarheid, hetwelk Jezus is. De kerken/dominees denken dat ze er goed 
vanaf komen, maar dat lijkt maar zo. God heeft het laatste Woord, en als de Archangel zal 
klinken, dan zullen alle kerktorens, kerken, kerkpolitieke correctheid en de kerkpolitieke dominees 
voor eeuwig verworpen worden, o, dan zal Gods volk zich verheugen over de val van refo-Babel, 
dat is gewis en zeker.
 SGP/RD komt op voor de NAVO/EU (babel), terwijl dit een machtwellustige, bloedvergietende, 
dood-en-verderf zaaiende organisatie betreft. Het is de omgekeerde wereld (leugenwereld), 
waarin menig refo-mens zich lekker thuis voelt. Lot in Sodom kwelde elke dag zijn rechtvaardig 
ziel, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. Er is niet alleen oorlog tegen de mensheid, maar ook 
tegen God en Zijn Gezalfde Koning en dat WERELDWIJD. ONTWAAK EN LAAT UW STEM 
PUBLIEKELIJK KLINKEN -wel volgens Zacharia 4:6- (zoals Willem van Oranje, Michiel de Ruyter, 
Maarten Luther, enz.) tegen de Westerse razernij die dood en verderf zaait!
 
Dominee’s, refo-belijders, kerken, SGP-ers, RD-lezers, is hetgeen wat Van der Staaij uitbraakt het 
leven van Gods volk? NEE! Gods volk is een volk dat in de bressen staat, ten eerste voor de ere 
Gods en voor de Waarheid die in Jezus Christus is, en ten tweede voor het welzijn van het 
vaderland. Gods ware volk zal ook in de verdrukking God de eer geven, met aanbidding, eer en 
dank’bre lofgezangen. Het Evangelie van Christus is refobreed vervalst en de zuivere prediking 
nauwelijks nog op te luisteren. ONTWAAKT !
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