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Hoe kan het zijn, dat jullie nog in God van Israël pretenderen te geloven, terwijl jullie totaal aan de 
kant van de duivel (antichrist) staat?;

* De Nieuwe Wereldorde (ideologie van al ruim 100 jaar oud) staat nu in stroomversnelling totaal in 
voltooiing te komen o.l.v. The Great Reset van Klaus Schwab en het WEF/Rutte kabinet.
Dit beleid gaat regelrecht tegen Gods Woord en Wetten in, terwijl jullie niet optreden tegen deze 
duivels permanente “coronawet”.
De stikstof-leugen om het land van boeren in te nemen en huizen op te bouwen. 
Door deze machtswellust van de VS/NAVO.EU doet de geschiedenis van Gen. 11 doet herhalen. 
Men wil éénheid om als een god te heersen (door slavendienst) over de aarde (kijk alleen maar 
naar het ontwerp van het EU gebouw in Brussel -één op één). Terwijl Rusland (Poetin) en 
Hongarije (Orban) opkomt voor onafhankelijkheid (als soevereine landen) en christelijke normen 
en waarden hanteren

* Oorlog tegen Rusland d.m.v. oorlogsmisdaden door de neo-fascistische nazi’s (als leider de 
satanist Zelensky) door eigen onschuldige (inmiddels al 380 hetro-kinderen) Oekraïners te 
vermoorden. Dit allemaal aangestuurd door de VS (wat ook door de EU/VN/NAVO/WEF gesteund 
wordt). De hele wereld wordt misleid door de propaganda-media, tot de kerken toe.

Opmerking: De VS heeft sinds de tweede wereldoorlog al meer dan 20 miljoen mensen vermoord 
in Irak, Libië en Syrië.
De VS doet nu een Oekraïnetje in Taiwan om China tegen Taiwan op te zetten (wat Trump nooit 
zal doen).

* Inflatie allen om de rijken rijker en de armen armer te maken, middelbare inkomen’s hebben het 
al zwaar om hun hoofd boven water te houden.

* Depopulatie door vaccins die een RMnA stof bevat, die je immuunsysteem beschadigd (ook je 
DNA veranderd), waar al velen aan gestorven zijn of duivelse bijwerkingen van hebben gehad.

* Waar de paus (dè antichrist) de populariteit toegenomen wordt en waar ketters niet veroordeeld 
worden.
Het allerergst: Dat Gods ware volk gehaat en gesmaad worden.

Bewijs is te vinden op; www.waregodsdienst.com en www.derokendevlaswiek.com 

Nog een keer; waarom doen jullie hoogmoedig hier aan mee? Willen jullie (door God) bestempeld 
worden als Zijn: vijand, boos geslacht, afhoereerders, enz.
Hoe lang zetten jullie de waarheid als complottheorieën weg en slapen de slaap des doods? Doe 
toch de ogen open en neem niet alles aan voor zoete koek (aangevoerd door ANP). 

Ik zeg u van Christuswege; BEKEERT U!

Lees de boek Openbaringen en luistert naar goede preken en ondervindt dat we in een tijd leven 
aan het eind van de eindtijd wat alles in deze Boek voorzegd wordt nu werkelijkheid wordt.
Jullie willen/duldt geen tegenspraak, maar ik hoop dat deze tegenspraak tot een goed einde zal 
brengen.
>maar het kan ook tot een verzwaring zijn in de nooit nimmer einde eeuwigheid en zullen jullie als 
Sodom en Gomorra verloren gaan!

Nogmaals ik schrijf deze brief uit ‘wanhopige’ liefde

Dhr. E. Mulder.
 
Ps. deze brief staat openbaar op waregodsdienst.com

http://www.waregodsdienst.com
http://www.derokendevlaswiek.com

