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Om één coronadode te voorkomen,
moeten we 100.000 mensen vaccineren
met dit wereldwijde én gevaarlijke experiment
met gentherapie (genetische manipulatie, N.B.)

Vaccinatie, leefstijl en behandeling. Graag geef ik op de dag waarop de ‘vaccinatie’ tegen
SarsCov-2 (corona) in ons land formeel begint aan, waarover het technisch en
maatschappelijk gaat. Althans wat betreft de kennis die nu voorhanden is. Enigszins
technisch, maar nodig om dit hele gebeuren van vandaag in een Bijbels perspectief te
kunnen plaatsen. Daarom doe ik een poging een zo begrijpelijk mogelijke uitleg te geven
over wat er ten diepste gaande is. Daarbij moeten we allereerst denke aan de typische
verkooppraatjes van de Big Farma. Zij melden NOOIT eventuele nadelige effecten en hun
‘studies’ zijn vrijwel altijd gefraudeerd (data selectie: cherry picking). Dit wordt door iedereen
onkritisch overgenomen: de meeste mensen weten niet waarover ze schrijven.
Het gaat om een wereldwijd én gevaarlijk experiment met gentherapie (genetische manipulatie)
inclusief een blanco groep met een placebo ten behoeve van … de Big Farma! Zij zitten
namelijk tot 2023 nota bene nog volop in de onderzoeksfase. Toxicoloog Dr. Stefan Hockertz
zegt ondubbelzinnig: “Ik beschouw dit als opzettelijk grove lichamelijke letselschade”. Dr.
Gregory Michael (56 jaar, kerngezond, nooit gerookt, zelden alcohol) kreeg drie dagen na vaccinatie
een ernstige auto-immuunziekte, kwam op de IC en stierf na twee weken in Miami
(https://childrenshealthdefense.org/defender/healthy-florida-doctor-dies-after-pfizer-covid-vaccine/?). In
Portugal is een 41 jarige kinderverpleegkundige bezweken kort nadat ze de eerste dosis van
het Pfizer vaccin had gekregen. Op haar facebook pagina liet ze zien hoe trotszij daarmee
was. Sonio Azevedo (46 jaar) had ‘een perfecte gezondheid’ en is op de tweede dag na
vaccinatie dood in bed gevonden (https://www.naturalnews.com/2021-01-08-portuguese-nurse-dies-afterreceiving-coronavirus-vaccine.html). We betreuren al meer doden. Dit grootse gentherapie
experiment is in strijd met de Wet Medisch wetenschappelijk onderzoek (WMO) en tart de
Code van Neurenberg (1947).
Dat we in de klauwen van Big Farma en mainstream nieuws zitten, komt omdat de politiek
deze corrupte branche steunt en NIET het volk. In haar pamflet De misleidingsindustrie –
hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen (Uitg. De Geus – Amsterdam 20193) geeft
historica en journaliste Els va Diggelen ons vanuit haar ervaring een inkijkje in onze
‘staatsmedia’. De vermaarde Duitse journalist Udo Ulfkotte schreef het boek Gekochte
journalisten (Uitg. De Blauwe Tijger – Groningen 2016) dat maandenlang op de eerste plaats van
een heel aantal bestsellerlijsten stond. De media blijken volstrekt niet neutraal te zijn en haar
eenzijdige positie wordt op veel manieren gekocht. Zelf werd hij veelvuldig gesmeerd door
geheime diensten en door politici. Hij was door en door corrupt en zag het bij vele anderen
ook gebeuren. In De Andere Kracht schreef prof. dr. Cees J. Hamelink het artikel Assange
en het verraad van de media (jrg. 3 nr. 6). Het interview met de hoogleraar in dit nummer
draagt de titel ‘Overheid is grootste producent van nepnieuws’. Albert Einstein kende de
overheden en zei: “Een blind vertrouwen in de overheid is de grootste vijand van de
waarheid. Nog één: ‘Niet journalisten, maar elites maken het nieuws’, aldus
communicatiewetenschapper Tade Bergman.
De reguliere media is niet meer in staat om eerlijk en genuanceerd nieuws te brengen om
ons goed te kunnen informeren. Het reguliere nieuws is eenzijdig en alle geluiden die dit
tegenspreken, worden in de hoek van de complotdenkers gezet én gecensureerd. Daarmee
wordt de democratie niet meer bewaakt. Door andere kanten van het nieuws te belichten,
wordt dit mogelijk als eenzijdig bezien. Maar in een tijd van staatspropaganda en censuur is
dat de enige optie (OPN JOURNAAL VAN 8 JANUARI - YouTube).
Pagina 1 van 15

Het geloof in de media heeft twee verschrikkelijke gevolgen:
1. Het heeft miljoenen mensen ertoe gebracht, hun toevlucht te zoeken bij eenzijdige,
agenda-gestuurde media.
2. Het heeft bijgedragen aan het verdelen van de burgers in twee bijna onverzoenlijke
kampen.
Het gaat om pijnlijke complotdenkers die (let wel) informatie áchterhouden / informatie voor
zichzelf níét toelaten en daardoor tweedracht zaaien. Zonder te pretenderen vrij te zijn van
vooringenomenheid, wil ik daar niets mee te maken hebben.
Als disclaimer: ik schreef dit document vanuit onze Westerse Joods christelijke en klassiek
humanistische levensvisie en dus tegenover de transhumanistische van Kabinet,
volksvertegenwoordiging en media (christelijk of reformatorisch incluis).
De internationaal befaamde prof. dr. Bob de Wit (hoogleraar strategisch management, Nyenrode
Business Universiteit) ziet de regering in een spagaat (https://youtu.be/zx6h6lcjS9w). “Het gaat niet
over gezondheid!” De overheid moet kiezen voor óf de Global Reset (World Economic Forum) óf
voor haar bevolking. Overheid en parlement kiezen tégen het volk. Zijn op 9 december 2020
verschenen boek Society 4.0 - Resolving eight key issues to build a citizens society (Uitg. B+B
Vakmedianet BV – Alphen aan den Rijn 2020) is bedoeld om inspiratie te bieden. De vraagstukken
waar wij als samenleving mee te maken hebben, wil De Wit vanuit een nieuw strategisch
perspectief leren bekijken. Hij richt zich op degenen die een vitale en hoopvolle toekomst
willen opbouwen voor de volgende generaties en tegen de elite van globalisten (Bill Gates,
Klaus Schab, George Soros, Ted Turner, enz.). Wat een kwade geest waart er intussen rond. C.S.
Lewis (1898-1963) zou verwijzen naar zijn Brieven uit de Hel: Ik wil angst veroorzaken, vrees
en paniek, scholen en plaatsen van aanbidding en sportevenementen stilleggen. Ik wil
economische onrust veroorzaken.
Deze notitie bevat voor velen even onbekend als interessant materiaal. Het gaat over de
achtergrond van de Coronavaccinatie: gezondheidskwestie of corruptie
(https://www.frontnieuws.com/achtergrond-van-coronavaccinatie-gezondheidskwestie-of-corruptie/)? Een
greep uit de veelheid die er is aan de overzijde van de mainstream media. Onderstaand ga ik
inleidend in op virussen en vaccinatie (1). Daarna gaat het over het vaccin van Pfizer /
BioNTech en Moderna. Dat is geen ‘mazelenvaccin’ (werkzaam én – anders dan influenza en vooral
corona – het mazelenvirus muteert niet dus 20 jaar later nog steeds hetzelfde vaccin), dat volgens hen een
‘besturingssysteem’ bevat (2). De volgende stap is de vraag hoe onze erfelijkheid in elkaar zit
en wat God hiermee van doen heeft (3)? Nog een vraag: Is vaccinatie medisch bezien
überhaupt nodig (4)? Een eveneens belangrijke vraag is wat het samRNA vaccin in ons
lichaam doet (5)? De vernieuwing van de kosmos of we het Koninkrijk van God is dichterbij
dan we denken (6). Daarbij is de betekenis van het getal 666 een mysterie (7) Moet ik mij nu
tegen een niet stabiel virus op een voor mensen geheel nieuwe manier laten vaccineren of
niet ?
1. Virussen en vaccinatie
Zestig procent van het leven op aarde zijn bacteriën en virussen. Ze horen gewoon bij ons
leven. Ze zitten in het bloed, op de huid, in de longen, in de urine, in zenuwen en
geslachtsorganen, binnen en buiten: ze zijn alom. In ons lijf bestaat het viroom uit ongeveer
380 biljoen virussen. We moeten er zonder angst goed mee omgaan: zet die angst bij de
vuilnisbak! Bewezen geneesmiddelen zijn ruim voorhanden (maar mogen nog bijna niet: heel
merkwaardig!). We hebben nu de merkwaardige situatie met 1,5 meter, lockdown,
mondkapjes, en zo meer. Helaas zónder effect op het virus, maar wel op de maatschappij: in
het kader van enorme angst, de grote sloper van ons immuunsysteem.
Corona virus en afweersysteem
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Met een zogenoemd spike eiwit bindt een virus op menselijke cellen: de infectie die helemaal niet dodelijk hoeft
te zijn. Zo is SarsCov-2 (corona) heel actief muterend: er zijn nu 1.200 mutanten geweest en een aantal zijn er nog.
Ook van de nieuwe Engelse variant – met een extra spike eiwit – zijn er al heel veel variaties. Het gaat om een
voortdurend bewegende trein met een hele boel varianten. In het voorjaar 2021 is een nieuwe golf te verwachten,
mogelijk met meer oversterfte bij ouderen en mensen met een slechte gezondheid.
Dus: leefstijl en ventilatie en profylaxe met HCQ + zink en Ivermectine en in het ziekenhuis een zuurstofkap in
plaats van beademing!!! Er is hart gewerkt, maar sinds 1980 is nog ere steeds geen vaccin tegen HIV (eveneens
een RNA virus) en dus zijn er geneesmiddelen ontwikkeld. Dit mag nota bene niet bij SarsCovid-2
(https://www.youtube.com/watch?v=aOb9M9fSoMQ&feature=youtu.be).
Het afweersysteem heeft een drempelwaarde, een gas- en rempedaal. Wat niet lichaamseigen is, trapt op het
gaspedaal van het ‘complementsysteem’. Corona zet de interferonproductie en daarmee het immuunsysteem af
en toe op het verkeerde been. Daardoor zijn er mensen die te heftig of net niet goed reageren. Dan krijg je heel
ernstige longproblemen (geen beademing, maar zuurstofkap). Een heel laag percentage krijgt dus ernstige
problemen. Ook bij oudere mensen is sterfte vergelijkbaar met een zware griep. Het is niet hetzelfde maar
vergelijkbaar qua kwetsbaarheid. Er zijn dus mensen die ernstig last hebben en lang problemen houden. Soms
(niet vaak) gaat het virus verder naar bijvoorbeeld nieren en bloedvaten en ontstaan er andere problemen.
(https://www.youtube.com/watch?v=jrtREpqvRd4&feature=emb_rel_pause)

Ook nanoartikels uit het vaccin activeren zonder goede remming. Vaatverwijdering doet bloeddruk dalen.
Polyethyleenglycol (PEG) kan een antistofrespons opwekken. Dit vangt de 2de keer het vaccin weg én activeert
het complementsysteem extra (spontane + antistof gemedieerde stimulatie): geen immunologische zekerheid
(glazenbolstadium). Angst versterkt de disbalans (zet DNA verkeerd aan en uit) en verergert de ziekteverschijnselen: het
immuunsysteem slaat op hol tot in een levensgevaarlijke cytokinestorm. Maar … in het Pfizer vaccin is de Tcelwerking NIET getest. Tegelijk wil de farma-lobby dekking tegen claims over vaccins vanwege de druk om
vaccins te leveren. (Het vaccin, een utopie: Pierre Capel en Ramon Bril - YouTube; Take it or Leave it - Prof. Pierre Capel 03-01-2021 YouTube).

“Vaccineren tegen corona is onnodig en massavaccinatie is vanwege onbekende
bijverschijnselen en gevolgen hoogst onverantwoordelijk.” We komen er niet mee uit de
lockdown en hebben de lockdown niet nodig om terug te gaan naar normaal. Wegblijven van
blijven screenen, dure zinloze vaccinaties en coronapas en huisarts in ere herstellen. ‘Er is
helemaal geen urgentie, meeste mensen zijn gewoon immuun’. ‘Dit is geen vaccin, maar
genetische manipulatie’! Er wordt een heel groot experiment verricht met mensen’ –
‘Lockdown is enkel een beleidsbeslissing, we kunnen er NU uit’! ‘De kans dat dit vreselijk
misgaat is daarom enorm. Het is nooit eerder in mensen gebruikt, het is nooit getest, maar
toch wordt het in het Pfizer vaccin in alle haast op de markt gebracht… En als het een
probleem veroorzaakt, over een jaar, over 2 jaar, over 5 jaar, en het is wereldwijd reeds aan
miljarden mensen gegeven, is het te laat. Je kunt het er niet uithalen. Je kunt het niet
uitzetten. Je kunt het niet stoppen, het zit erin. Dit lijkt naar mijn mening op Jurassic Park dat
op het punt staat van het eiland te ontsnappen.’
Dat en meer in deze richting stelt prof. dr. Theo Scheffers en steunt daarmee zijn collegaimmunoloog prof. dr. Pierre Capel (https://youtu.be/aWrZxCx6L6g). Hij is immunoloog en
ontwikkelaar van vele vaccins (vooral voor dieren). Daarin heeft hij 40 jaar internationale
ervaring. Sterke mutatiesnelheid én de RNA structuur (vgl. aids) maken vaccinontwikkeling
lastig. Want als het spike eiwit qua driedimensionale structuur verandert (mutatie), kan het
immuunsysteem zo maar zijn ‘handvat’ van de antistof kwijtraken. Wie op een infectie niet
goed reageert, zal nog minder reageren op een vaccin tegen deze infectie. Het nieuwe in
deze vaccintechniek is, dat die uitgaat van mRNA: dat brengt erfelijke informatie tot
uitdrukking / expressie.
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Kan dit ook het erfelijke materiaal, het DNA beïnvloeden? Ja, met dit gentherapie-experiment
(genetische manipulatie) kunnen ze ons zelfs vaccineren door middel van neustest met
wattenstaafjes en zich richten op de hersenen. Zo doen we dit ook om nano-neurotherapeutica via de neus in de hersenen te brengen (YES, THEY CAN VACCINATE US THROUGH
NASAL TEST SWABS AND TARGET THE BRAIN | (tapnewswire.com)). Is onze overheid daar om zo
absurd actief om ons te testen? Waarom nemen we de PCR test niet normaal af met het
wangslijmvlies (dus niet achter uit de keel) of het immunologisch actieve slijmvlies van de
neusvleugels (dus niet achterin tegen het zeefbeen dat aan de hersenen grenst)? Waarom moest het
Amerikaanse bedrijf ApiJect Systems voor $ 138 miljoen honderden miljoenen corona vaccin
injectienaalden produceren met het oog op wereldwijde vaccinatie? Waarom moeten die
naalden kunnen worden voorzien van een RFID chip en GPS tag, zodat de overheid live kan
volgen wie waar zijn vaccin – of andere dingen – heeft gekregen (www.naturalnews.com/2020-0516-dod-contract-apiject-vaccines-coronavirus-rfid-gps.html). Waarom behoort Nederland tot de eerste
15 landen die een digitaal ‘gezondheidspaspoort’ heeft ingekocht voor en zal invoeren
(https://lonelyplanet.nl/reistips-and-trends/is-er-een-gezondheidspaspoort-nodig-om-te-kunnen-reizen)?
Waarom …

Op 25 juni 2020 gaf Jaap van Dissel in de Tweede Kamer een technische briefing. Daarin gaf hij aan dat 98% van
de COVID-19 patiënten “weinig ziek tot vrijwel zonder klachten” zijn
(https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7f03364-2f26-4703-9636706b4826f59e&title=Presentatie%20de%20heer%20Van%20Dissel%20-%20RIVM.pdf).

De dagelijkse berichtgeving in alle media doen ons herkennen dat het Coronavirus heel
gevaarlijk en dodelijk is. De werkelijkheid is echt anders. Er is geen reden om heel bang te
zijn voor het Coronavirus anders dan voor een forse griep. ‘Het virus is dus niet zo’n groot
probleem, zoals we wereldwijd nu wel weten … Er zijn intussen 85.000 publicaties hierover
verschenen. Stierven er wel veel meer mensen dan normaal: oversterfte? De context werd
niet gegeven. Als we de officiële cijfers van RIVM en CBS naast elkaar zetten, zien we dat er
in 2020 10.555 meer mensen zijn overleden dan in 2019. Wat niet werd gezegd dat er in
2020 ook 190.652 meer mensen waren dan in het jaar ervoor. Wanneer we dat het aantal
mensen gaan delen op het aantal overledenen, komt het sterftecijfer in 2020 op een totaal
percentage van 0,7873 % van de totale bevolking (bevolkingsgroei meegerekend). Dat is in
vergelijking net iets minder dan het aantal doden in 2019: 0,7960 % van de totale bevolking.
De conclusie is dat overheden en reguliere media ons dus ernstig misleiden! Er zijn helemaal
geen extra mensen overleden. Deze informatie is dus niet waar en daarom een LEUGEN
(OPN JOURNAAL VAN 8 JANUARI - YouTube).
Schetters: ‘Ik wil dat we terug gaan naar wat ik ‘normaal’ noem. En dat is dat als iemand ziek
is, dat ie thuis blijft, zoals we dat altijd met griep doen. Als dat heel erg wordt, bel je de
huisarts … De huisarts moet weer terug in de eerstelijns zorg. We moeten wegblijven van
het screenen van de totale bevolking buiten huisartsen en alles om, en (wegblijven) van het op
basis van die screening bepalen dat er weer een nieuw vaccin moet komen, en we eerst
maar weer in lockdown gaan. Dan zitten we in een eindeloze cirkel van lockdowns-nieuwe
varianten-vaccinaties, en ga maar door. Die kant moeten wij niet op.’ Nu is bij de elite al
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bekend dat de opvolger van Covid (net als in 2019 met corona het geval was) in een ‘simulatie’ van
de Johns Hopkins University is aangekondigd: SPARS. Dat staat te worden gepland voor de
periode van 2025 tot 2028. Pas dan zal SARS-CoV-2 / Covid vermoedelijk ‘voorbij’ worden
verklaard. De simulatie had het ook al over een vaccin genaamd COROVAX als de gewenste
oplossing om deze ‘pandemie’ te stoppen. Dat wordt in juli 2026 geïntroduceerd. (The 'SPARS
PANDEMIC 2025-2028' Simulation of Oct. 2017; Details a New Coronavirus PLANdemic That Will Follow COVID-19
(humansarefree.com). Het lijkt de bedoeling te zijn om in de loop van enkele jaren alle vormen

van weerstand tegen de communistische Great Reset, de VN klimaatagenda 2030 en het
gedwongen vaccineren van de hele wereldbevolking te slopen (spars-pandemic-scenario.pdf
(humansarefree.com)).
Het SARS-CoV-2-virus lijkt de plaats ingenomen te hebben van de jaarlijkse griepepidemie
en daaraan angst te verbinden. De snelheid van de beslissingen loopt voorbij aan adequate
analyse van data. In de context van de huidige gegevens is de snelheid waarmee de
overheid beslissingen door wil doorvoeren absoluut niet te begrijpen. De druk op mensen om
zich frequent te laten testen en te laten vaccineren wordt met de week groter: dat behoor je
te doen voor de ander, voor elkaar, wordt er gezegd. Het sterftecijfer aan Covid-19 in
ziekenhuizen daarentegen is ten opzichte van de eerste golf met 47% afgenomen. Dit betreft
een recent onderzoek onder bijna duizend Nederlandse corona-patiënten. Dit werd op 24
december 2020 op SKIPR gepubliceerd, aldus immunoloog dr. ir. Carla Peeters (oudmedewerker RIVM; Het coronavaccin is niet zonder risico’s - HP/De Tijd). Moet ik mij nu tegen een niet
stabiel virus op een voor mensen geheel nieuwe manier laten vaccineren of niet ?
2. Het vaccin van Pfizer / BioNTech en Moderna
Pfizer / BioNTech en Moderna (beide van Bill Gates) brengen volgens Moderna met het ‘vaccin’
een ‘besturingssysteem’ in ons lichaam. Dat gebeurt om onze ‘software’, onze fysiologie /
stofwisseling te wijzigen. Deze gentherapie verandert dus blijvend onze erfelijkheid (genetische
manipulatie). Ook nog het artikel van de neuroloog Jan B. Hommel (Jan Bonte), die heeft het er ook over
(https://www.janbhommel.com/post/het-pfizer-biontech-vaccin-tegen-het-sars-cov-2-virus). Allemaal informatie die
we van Hugo de Jonge hadden moete hebben. Dan zitten er ook nog nano-partikels in het
‘vaccin’. Staan die in verbinding met het zich eveneens in allerhaast uitrollende 5G-netwerk?
Zo niet, waarom dan spreken over een ‘besturingssysteem’?
Gastro-enteroloog en patholoog dr. Andrew Wakefield legt de werking van samRNA
(‘zelfversterkend messenger-RNA) ‘vaccins’ uit: die zijn vergelijkbaar met een auto-immuunziekten.
Wij hebben cellen in ons eigen lichaam die eiwitten / proteïnes produceren. Daar kan ons
immuunsysteem een immuunrespons op geven. Dat heet een auto-immuunziekte. Dit is een
horror scenario: het lichaam bestrijdt zijn eigen cellen. Hij waarschuwt voor de enorme
risico´s van deze experimentele techniek (https://newtube.app/user/Darek/rjkE32b). Voor Sars-CoV2 wordt een samRNA-vaccin van Pfizer gebruikt dat in ons DNA kan worden ingebouwd:
genetische verandering die niet meer is terug te draaien. Volgens dr. Peter Borger bestaat
ook voor samRNA vaccins het risico op genetische veranderingen
(https://threadreaderapp.com/thread/1339516635917545472.html).
Daarom moet het volgens mr. Robert F. Kennedy Jr. tegen elke prijs worden vermeden
(https://www.odvn.nl/nieuw-covid-vaccin-moet-tegen-elke-prijs-worden-vermeden/). De vaccinatie tegen
SarsCov-2 is dus ronduit zeer dubieus. Ondanks geruststellende woorden: de aanwezige
saRNA (zelfversterkend RNA) strengen kunnen in het DNA worden ingebouwd. De (door Pfizer)
meegeleverde nano-partikels kunnen ons sturen met het voor mens en natuur gevaarlijke 5G
netwerk. De Nano partikels in het Pfizer vaccin veroorzaken wellicht zeldzame allergische
reacties. De eerste doden zijn al gevallen en velen met ernstige gevolgen!
(https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/vraag/181170/bill-gates-overbevolking-gaan-vaccinaties/;
https://www.sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanoparticles-pfizer-s-covid-19-vaccine-trigger-rareallergic-reactions;
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stopworldcontrol.com%2Fen%2F&amp;data=04%7
C01%7C%7Ccfcd1f000d134029ad9b08d8988439cb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637427040947
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993835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%
7C1000&amp;sdata=VQtTrsybFKmaWkeoy%2B4BYnNFmgmvmYUPnT7b9Z4Sfow%3D&amp;reserved=0 ).

Soumya Swaminathan, hoofd wetenschap bij de WHO, zegt nu dat er ‘geen bewijs is dat een
van deze vaccins zal voorkomen dat mensen daadwerkelijk de infectie krijgen, en het
daarom door kunnen geven.’ Ook na vaccinaties zullen mensen volgens haar mondkapjes
moeten blijven dragen, en zullen er speciale regels voor reizen blijven bestaan. Het gaat dys
ALLEEN om politieke beslissingen die ons in de greep nemen voor gedragsveranderingen.
Dat geeft ons Kabinet bij herhaling letterlijk toe. In het document Covid-19 – Catshuis briefing
6 dec 2020 – Vaccinatie extra erkent RIVM directeur Jaap van Dissel dat “op dit moment nog
niet bekend is of de vaccins alleen beschermen tegen de ziekte, en zo ja welke manifestatie
van ziekte, of ook tegen het overdragen van het virus.” Let even op het woord ‘zo ja’.
Daarmee twijfelt Van Dissel openlijk of de vaccins überhaupt wel gaan werken. Nog
schokkender: “Een vaccin dat alleen beschermt tegen ziekte kan de uitbraak en/of sterfte
initieel doen toenemen. Een vaccin dat tweemaal toegediend moet worden is in dit opzicht
meer riskant.” Als dan wordt bedacht dat minister Hugo de Jonge de Gezondheidsraad om
advies heeft gevraagd over de invoering van een (digitaal) coronapaspoort, dan zouden critici
kunnen concluderen dat er een monstrueuze misdaad tegen het Nederlandse volk lijkt te
worden gepland (https://www.zerohedge.com/covid-19/who-chief-scientist-warns-no-evidence-covid-vaccineprevents-viral-transmission; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/covid-19-catshuisbriefing-6-dec-2020-vaccinatie-extra).

Het wetenschappelijke blad Science vraagt: Het coronavirus kan soms zijn genetisch
materiaal in menselijke chromosomen kunnen worden geïntegreerd, maar wat betekent dat
(The coronavirus may sometimes slip its genetic material into human chromosomes—but what does that mean? |
Science | AAAS (sciencemag.org))? Dr. Pieter Borger (twitter): Met de nieuwe gegevens kunnen we

berekenen, dat van deze 27.000 gevaccineerde zorgmedewerkers, er tussen de 108 en
3.780 mensen transgeen zijn geworden (vgl. stier Herman 1990-2004). Zij hebben (een deel van het
RNA vaccin) nu voor altijd in hun DNA zitten (https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516). Alle RNAvirus achtige moleculen kunnen in ons DNA gaan zitten, inclusief RNA-vaccins.
Paulus zegt tegen de Romeinen a) dat de waarheid ten onder wordt gehouden door de
ongerechtigheid en b) dat God kan worden gekend door wat Hij heeft gemaakt (Rom. 1: 1820). Het bewijs van Zij werk is zo duidelijk dat mensen die Zijn bestaan ontkennen ‘zonder
excuus’ zijn. Verborgen codes zijn een groot getuigenis van Gods rol als een intelligente en
wijze Schepper. Dit zijn slechts enkele van de verborgen codes die we kennen. David zong:
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn
ziel weet dat zeer goed (Ps. 8: 5-6 | 139: 14). In eenheid met Jezus mogen we staan in Gods
kracht (Matth. 21 : 20-21). Moet ik mij nu tegen een niet stabiel virus op een voor mensen
geheel nieuwe manier laten vaccineren of niet ?
3. Erfelijkheid en God
Onderstaand kader legt uit hoe onze erfelijkheid er uitziet én dat die – bijna niet te geloven –
zelfs Gods ‘handtekening’ blijkt te dragen. David: zing voor God, zing psalmen voor Zijn
Naam omwille van Zijn daden (Ps. 68: 5)!
God ontdekt in ons DNA?
Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen van vier verschillende ‘nucleotiden’: A (adenine), T (thymine), G
(guanine) en C (cytosine). De beide strengen zijn complementair doordat alleen de nucleotidenparen A=T en G≡C
kunnen voorkomen. Ze zijn resp. door twee en drie waterstofbruggen met elkaar verbonden. Dat is geen religie,
maar een wetenschappelijk feit. Welke kracht houdt het DNA bij elkaar? Soms zijn er zogenoemde
‘zwavelbruggen’. Die zorgen ervoor dat de blijven zitten. Maar waar komen die bruggen voor? Bij iedere tien
nucleotidenparen was er een brug, dan bij vijf, gevolgd door zes en dan weer vijf. Nog steeds een
wetenschappelijk feit.
Maar ongelooflijk. Want wat is de betekenis van 10-5-6-5? Dat is het numerieke cijfer van deze getallenreeksen:
10-5-6-5 staat voor Y-H-W-H (Jahweh). In het Hebreeuws, Grieks en Latijn hadden letters ook een cijferwaarde,
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omdat er geen cijfers bestonden (vgl. ‘onze’ Romeinse cijfers). Vanuit een geloofsduiding kunnen we zeggen: onze
hemelse Vader is aanwezig in ons DNA. Zoals een kunstenaar zijn handtekening zet onder zijn kunstwerk, vertelt
God ons in iedere cel van ons lichaam: Ik heb je gemaakt! God ontdekt in ons DNA
(https://www.youtube.com/watch?v=1jCv EmdEasg&feature=share)? De orthodoxe Israëlische arts en wetenschapper
van het Waismann Institute of Science (Rehovot, zuid Tel Aviv) onderzoekt al sinds 1986 ons DNA. De verbluffende
bevinding vertegenwoordigt bijna het onweerlegbaar bewijs van Gods bestaan en Zijn rol in het creëren van het
leven op aarde.
“Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken ….” (Ps. 139: 14) – naar
Gods beeld (Gen. 1) – een weinig minder dan de engelen (Ps. 8). Elk ontwerp heeft een ontwerper. Zie ook wat
Jezus over eigendom en beeltenis zegt (Matth. 21:20-21). De cel vertoont tekenen van een zeer complex en
gedetailleerd ontwerp. Neem bijvoorbeeld ATP-synthase (https://youtu.be/XI8m6o0gXDY of kinesine
(https://youtu.be/gbycQf1TbM0). Een amoebe draagt in zijn DNA een hoeveelheid informatie mee die vergelijkbaar is
met 1.000 complete sets van de Encyclopedia Britannica (https://ikzoekgod.nl/bewijs-dat-god-bestaat-ontwerp-van-decel/)! Zou de cel geen buitengewoon intelligente en krachtige Ontwerper hebben? God komt met deze
omschrijving overeen ... Natuurlijk is de duiding een geloofsduiding, maar die is wel in overeenstemming met de
wetenschappelijke waarneming.
Het merkteken en getal 666 van het beest (Openb. 13: 15-18 | 14: 9, 11 | 15: 2 | 16: 2 | 19: 20 | 20: 4) zal tot doel
hebben deze handtekening in ons DNA te verwijderen. De recente technologische doorbraken op het gebied van
medische chip-implantaten hebben gezorgd voor meer interesse en belangstelling voor dit merkteken (zie
onderstaand). God gaat Zijn schepping – die door toedoen van de mens werd vervloekt – herstellen zoals Hij wil.
Daarom krijgt de bede “Uw Koninkrijk kome” (Matth. 6: 10 | Luk. 21: 27) steeds meer kracht in ons gebed … als we
ook daadwerkelijk uitzien naar dit Koninkrijk. Moet ik mij nu tegen een niet stabiel virus op een voor mensen
geheel nieuwe manier laten vaccineren of niet

?

4. Is vaccinatie medisch bezien überhaupt nodig?
Als we de gezondheid bevorderen, hoeven we minder ziekten te bestrijden. Vóórdat we als
mensheid in de geschiedenis met vaccineren zijn begonnen, zijn de sterftecijfers gigantisch
afgenomen door het oplossen van armoede en het zorgen voor schoon water en sanitaire
voorzieningen en schone lucht. Vaccins doen minder aan armoede dan aan de winsten van
farmaceutische bedrijven. Bovendien werden leefstijl en medicijnen al heel lang gebruikt
voordat de vaccins kwamen.
Versterken immuunsysteem
De elite verbiedt zelfs werkzame medicijnen én verzwakt door haar maatregelen (1,5 meter afstand en mondkapjes)
zelfs ons immuunsysteem. Dat is volstrekt abnormaal. Wat zit hier voor kwade geest achter? Gelukkig kunnen we
zelf van alles doen om ons te weren: hygiëne én versterking van ons immuunsysteem. Wat dat laatste betreft kun
je denken aan gemberwortel (tenzij je last hebt van galstenen of aspirine gebruikt of hoge koorts hebt).

Het helpt ook tegen hoge bloeddruk en misselijkheid en braken na operatie of chemokuur. Maak thee van een
paar schijfjes en laat met heet water trekken (wel twee keer te gebruiken). Krijg je diarree, dan moet je iets minder
drinken, maar dat zal niet direct gebeuren (meer dan 4 gram verse gember per dag). In deze familie zit ook de
Kurkumaplant waar je op dezelfde manier thee van kan maken (deze moet je mogelijk wat op smaak brengen?;
DOI: 10.1002/ptr.6738). In China hebben ze patiënten op de IC mensen ook dagelijks 10-20 gram vitamine C
gegeven. Van hen is niemand overleden én ze waren van de genezen patiënten 3-5 dagen eerder uit het
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ziekenhuis. Ook vitamine D is van belang. COVID-19 behandelresultaten van Marokko zijn superieur aan die van
Nederland (http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n16.shtml https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533;
https://www.rd.nl/artikel/898506-vitamine-c-partner-in-strijd-tegen-coronavirus; www.xandernieuws.net/algemeen/spaansonderzoek-met-covid-patienten-in-ziekenhuis-bevestigt-krachtige-werking-vitamine-d3/; https://bibliotheek.ortho.nl/41022/;
www.wanttoknow.nl/nieuws/marokkaanse-minister-chloroquine-werkt-ook-bij-ons/).

Kinderen in bergdorpjes van het Zwitserse Grindelwald hebben minder last van allergieën en virusinfecties. Zij
drinken veelal rauwe melk (eiwitten, vitamine B2, vitamine A, calcium en andere essentiële nutriënten voor lichaam en
immuunsysteem). Melk zou dus goed zijn voor de weerstand en zo beschermen tegen Covid-19. Want melk bevat
onder meer lactoferrine en antistoffen. Dat zijn oppeppers voor onze weerstand. Lactoferrine is een ijzerbindend
eiwit. Het zit ook in borstvoeding (zijn vrouwen sowieso immunologisch in het voordeel vanwege twee X-chromosomen?).
Lactoferrine heeft antibacteriële eigenschappen en beschermt mogelijk ook tegen virussen. Daarom is een
hogere inname van melkproducten heel gunstig ter bestrijding van het nieuwe coronavirus, zo luidt de verklaring
van onder meer de Chinese Nutrition Society. Nieuwssite Food Navigators Asia meldt dat vier organisaties
daartoe een nieuwe richtlijn hebben ontwikkeld (per dag 300 ml melk of 30 gram kaas of …; https://www.foodnavigatorasia.com/Article/2020/03/17/Fight-COVID-19-with-dairy-China-industry-associations-issue-consumption-guidelines-to-buildimmune-resistance). Ook wordt gewezen op de gunstige effecten van propolis. Dit bijenproduct was al in de Griekse

oudheid bekend om zijn geneeskrachtige werking: een krachtig antibioticum tegen bacteriën en schimmels en is
ook met succes gebruikt bij corona en sars (https://nl.wikipedia.org/wiki/Propolis).
Artemisinin (van Artemisia annua, zoete alsem of zomeralsem of qing hao, een plant die wereldwijd voorkomt) effectief
voedingssupplement dat bijdraagt aan de reiniging van het lichaam, aan de versterking van het immuunsysteem,
aan de bestrijding van infecties en aan de inperking van de groei van schadelijke cellen. Madagascar (behoort tot
de armste landen) past dit succesvol toe bij corona en is mede daarom uit de ‘corrupte’ WHO gestapt. De president
van Tanzania constateerde dat de coronatesten foutief zijn; monsters van onder meer een papajavrucht en een
geit werden positief getest (www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5139061/tanzania-geen-cijfers-geen-maatregelen-depresident-zegt-corona; https://araid.es/en/content/new-boron-containing-compounds-are-coronavirus-protease-inhibitors-usefultreat-infection). Israëlische chemici doden virussen met desinfecterend kraanwater: zuurstof en normale zouten die

door een bundel ragfijne electroden worden omgezet
(https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20200501:newsml_pr15735372). Borium versterkt
bijvoorbeeld de werking van selenium en zou een ontgiftende werking hebben (https://araid.es/en/content/new-boroncontaining-compounds-are-coronavirus-protease-inhibitors-useful-treat-infection).

Ons eigen immuunsysteem heeft een heel subtiel evenwicht. Daardoor wordt er feitelijk een afweging gemaakt of
het aanvallen van een virus nuttig is, of juist meer schade aanricht. Het aardige is dat emoties dat evenwicht
kunnen beïnvloeden. Hoe angstiger we zijn, hoe meer we in een verkeerde immuniteit terecht komen.
Uit dit alles kunnen we afleiden dat het de overheid helemaal niet gaat om veiligheid en gezondheid. Dat achter deze dwaasheid een
gevaarlijke politieke agenda schuil móét gaan. Dat het gaat om een controlemaatschappij volgens Agenda 21 en de vaccinatie-agenda
van de VN Agenda 2030.

Wanneer ons immuunsysteem tekort schiet, dan zijn vaccins niet nodig wanneer er
werkzame supplementen en medicijnen beschikbaar zijn. Bovendien betekent elk contact
met Covid19 dat er een ‘vaccinatie’ / immunologische reactie plaatsvindt. Dit ongeacht of je
geen verschijnselen had, licht of zwaar ziek was.
✓ Supplementen Quercetine, Zink, Vitamine C en D
De site www.zelfzorgcovid19.nl meldt dat de vatbaarheid, het verloop en de uitkomst
van virusinfecties lijkt samen te hangen met tekorten aan mineralen, vitamines en
andere essentiële voedingsstoffen.
✓ Nigella Sativa icm honing
Of de zaadjes van de zwarte komijn(nigella sativa) met honing
(https://youtu.be/SOwa6-EOohI).
✓ Broomhexine
Het vrij verkrijgbare Broomhexine blokkeert de celtoegang voor het virus
(https://bi.tbzmed.ac.ir/Files/Inpress/bi-23240.pdf).
✓ HCQ
Daarnaast is er Hydroxychloroquine in combinatie met zink (https://hcqmeta.com/).
✓ Ivermectine
Het werkingsmechanisme van Ivermectine heeft te maken met het transport van
eiwitten van de geïnfecteerde cel (https://ivmmeta.com/). Al na 24 uur is de
vermenigvuldiging van het virus totaal stilgelegd
(https://www.researchsquare.com/article/rs-100956/v2).
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De WHO overweegt Ivermectine als medicijn bij COVID-19 aan te bevelen! Waarom
daarmee dralen(https://swprs.org/who-preliminary-review-confirms-ivermectineffectiveness/?amp)? Is een vaccin voor COVID-19 dan nodig? Als er ‘medicatie’
beschikbaar is, is een draconisch ‘vaccin’ niet nodig; waarom dan in aller haast en met
farmaceutische marketing toch doorgedrukt als ‘volledig onschuldig en dé oplossing?
Dit is toch minstens ernstig onvolledig en wellicht een leugen? Ook de volle
ziekhuisafdelingen hier en daar, maar niet overal. Zonder namen te noemen geldt dit zowel
in Nederland als elders. Een Britse vrouw ging in het ziekenhuis van Gloucestershire filmen.
Daar werd bijna geen reguliere zorg meer gegeven, omdat het helemaal vol met
coronapatiënten zou liggen. Wat bleek? Gangen en afdelingen in het ziekenhuis waren
uitgestorven. Er was niemand te bekennen. Er was helemaal niets zichtbaar van die
zogenaamde ‘tweede golf’. De vrouw zette het filmpje online en werd gearresteerd vanwege
verstoren van de openbare orde: de werkelijkheid van dit complot mag niet openbaar worden
(UK Woman Arrested For Filming Inside Empty Hospital | ZeroHedge). De Britse autoriteiten blijven net
als de Nederlandse volhouden dat de gezondheidszorg ‘overspoeld’ dreigt te worden met
Covid-19 ‘besmettingen’. De National Health Services zeggen dat er nu meer corona
patiënten in het ziekenhuis liggen dan in april, maar officiële statistieken bewijzen dat de
ziekenhuizen inderdaad leger zijn dan een jaar geleden om deze tijd. 89% van de bedden
zijn bezet, tegen 95% in december 2019. Ook op de IC liggen minder mensen dan het 3jarige gemiddelde. Waarom die leugens?
Onze regering weigert een luxe hospitaalschip! Roland Brautigam biedt de regering een luxe
hospitaalschip aan om de druk op de zorg te verlichten. Die loopt immers op haar tandvlees?
Daarom zijn we volgens premier Rutte toch in lock down gegaan, om de druk op de
ziekenhuizen te verminderen? Roland Brautigam denkt in oplossingen en biedt een
hospitaalschip aan met 500 bedden mét medisch personeel! Zelfs zijn er nog twee
grotere schepen (elk 1.000 bedden) te leveren. IC-units zijn in te richten (Italiaanse uitvoerbare
plannen voor 1.000 plekken op dek liggen klaar)! Maar onze regering in de persoon van Hugo de
Jonge had geen belangstelling: bedden genoeg, maar gebrek aan personeel. Onzin, het gaat
om en deze kant en klare oplossing inclusief personeel. Ernst Kuipers van Landelijke
coördinatiecentrum patiënten spreiding (LCPS) reageert na drie telefoontjes met zijn
secretaresse evenmin. NUL respons! Wel afschalen van reguliere zorg
(https://www.youtube.com/watch?v=cLuaUu0OqOk&feature=youtu.be)!
Zie nu hier: blijkbaar is de hele dictatuur fake, behalve de dictatuur! Bovendien wezen 23
bruikbare studies op basis van bloedonderzoek uit dat de sterftegraad onder COVID-19
geïnfecteerden extreem laag is: tussen de 0.02-0.78% lagen voor mensen onder de 70 jaar
(https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/06/08/2020.05.13.20101253.full.pdf)! De Thora zegt:
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag (Gen. 1: 5). Zo ook
op 1 december 2020, de eerste dag van de wellicht laatste dictatuur. Moet ik mij nu tegen
een niet stabiel virus op een voor mensen geheel nieuwe manier laten vaccineren of niet
(https://www.youtube.com/watch?v=Tq8SXOBy-4w&feature=youtu.be)?
5. Wat doet samRNA vaccin?
Bijna iedereen wacht op het vaccin. De meeste mensen weten dat de nieuwe samRNA vaccins
zijn gebaseerd op een geheel ander principe dan eerdere vaccins. Maar wat zijn samRNA
vaccins precies en zijn ze net zo goed getest als de voorgaande vaccins? Wat zijn hun
potentiële gevaren? Volgens Moderna (ontwikkelaar van o.a. deze vaccins) zijn samRNA-vaccins
een ‘besturingssysteem’ dat ‘software’ in je lichaam draait om ‘toepassingen’ te produceren
van niet-menselijke eiwitten. Zodra de cellen van uw lichaam beginnen met het repliceren van
de samRNA-sequenties. Daarmee is onze fysiologie eigendom van de bedrijven.
Gevaccineerde individuen worden met intellectuele eigendomswetten en het label met een
quantumpunt (‘quantum dot tagging’) gebonden. Alsof vee wordt gebrandmerkt op de wereldwijde
Pagina 9 van 15

boerderij gerund door multinationale bedrijven. Aangezien we krachtens schepping Gods
eigendom zijn, aangezien Hij Zijn ‘handtekening’ in alle cellen heeft staan, wie zou dit hebben
bedacht anders dan het tegenbeeld van God?
Hiervoor is een nieuw vaccin ontwikkeld, het zogenaamde saRNA-vaccin (ook: samRNA-vaccin).
De afkortingen saRNA en samRNA betekenen respectievelijk ‘zelfversterkend RNA’ en
‘zelfversterkend messenger-RNA’ (Dr. P. Borger, Het potentiële gevaar van RNA Vaccins). De saRNAvaccins zijn gemaakt van relatief zwakke virussen die bij ons meestal niet meer dan een
onschadelijke verkoudheid veroorzaken (zoals alfa- en adenovirussen) met het Spike-gen van
corona én een vermenigvuldigings-gen (versterkt). Deze cellen beginnen dan met de productie
van het spike eiwit, dat vervolgens door het immuunsysteem als lichaamsvreemd wordt
herkend. Dit moet de immuunrespons uitlokken.

Waarom worden nieuwe RNA vaccins overal in de westerse wereld aangeprezen als volledig
onschuldig en als dé oplossing voor de corona-crisis? Hebben deskundigen – die beweren
dat deze vaccins het DNA kunnen veranderen – dan toch ongelijk? Laten we eens wat
dieper kijken in de cellen van ons lichaam. Het DNA van één lichaamscel is
verbazingwekkend: binnen die kleine ruimte is deze code drie miljard letters lang is! Op het
DNA komen duizenden genen voor die coderen voor de enzymen Reverse Transcriptase en
Integrase. Deze enzymen kunnen in twee stappen – let wel – een virus-achtig RNA in het
DNA integreren. Moet ik mij nu tegen een niet stabiel virus op een voor mensen geheel
nieuwe manier laten vaccineren of niet ?
Waarom worden de RNA vaccins aangeprezen als volledig onschuldig en als dé oplossing
voor de corona-crisis? Laten we in onderstaand kader eens kijken wat er dan in de cellen
van ons lichaam gebeurt. Dan zien we de potentie tot genetische manipulatie (gentherapie).
Vaccin volledig onschuldig en dé oplossing?
Elke cel bevat het menselijke erfgoed (genen / DNA). Er zijn 50.000-60.000 genen met eigen specifieke taken.
Samen met de schakelaars die ze op het juiste moment aan en uit zetten, vormen ze 25% van het genoom.
Ongeveer 50% van het DNA bestaat uit genetische elementjes: TE’s. Daarvan begrijpen we de betekenis nog
steeds niet helemaal. Ze hebben uiteenlopende controlerende en regulerende functies vooral voor de
ontwikkeling van de foetus. Er zijn honderdduizenden van deze elementjes in ons DNA. Er zijn twee soorten:
ERV’s en LINE’s. Ze coderen voor twee enzymen: verschillende reverse transcriptases (afgekort RT) en
verschillende integrases (afgekort INT), maar ze hebben wel dezelfde functie.
Het bijzondere aan het RT-enzym is, dat het een RNA-molecuul kan omzetten in een nieuw gevormd DNAmolecuul. Het bijzondere van het INT-enzym is, dat het dit nieuw gevormde DNA-molecuul kan integreren in het
erfgoed (genen / DNA). Zo kan (met behulp van RT en INT) in principe elk RNA – ook dat van een samRNA vaccin –
in het erfgoed van de mens integreren.
Dan kan er een grote verscheidenheid aan genetische afwijkingen optreden. Namelijk als de integratie van DNA
plaatsvindt in of bij celcyclusgenen, metabole genen of immunogenen. Dat noemen we genotoxische effecten.
Die kunnen op de lange termijn een rol gaan spelen. De media reppen er geen woord over. Maar saRNA-vaccins
herbergen dus wel degelijk een potentieel gevaar op de lange termijn. Soms worden nog de RT en INT enzymen
van het ERV element besproken. Dan worden ze als volkomen onbelangrijk voorgesteld. Het LINE element komt
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niet aan de orde maar is van nog veel groter belang, omdat het de RT en INT in het cytoplasma (cel inhoud) tot
expressie laat komen. Toxicoloog Dr. Stefan Hockertz ondubbelzinnig: “Ik beschouw dit als opzettelijk grove
lichamelijke letselschade” (https://www.frontnieuws.com/achtergrond-van-coronavaccinatie-gezondheidskwestie-ofcorruptie/). Moet ik mij nu tegen een niet stabiel virus op een voor mensen geheel nieuwe manier laten vaccineren
of niet

?

Waarom kleineert minister Hugo de Jonge vragen naar de inhoud en het gevaar van het
Pfizer vaccin? Hij vergelijkt het coronavaccin met frikandellen: “Het enige dat wij hoeven te
doen is even zo’n prikkie te gaan halen. Ik hoor mensen zeggen: ‘Ik weet niet precies wat
erin zit’, dan denk ik: ‘Joh, je hebt je hele leven frikandellen gegeten, en je weet ook niet
precies wat daarin zit’ (https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/12/hugo-de-jonge-vergelijkt-coronavaccinmet-frikandellen-die-heb-je-levenslang-gegeten-en-je-weet-ook-niet-precies-wat-daarin-zit/)”. Dit gedrag en
achterhouden van informatie (hét kenmerk van ‘complot denken’) en hooghartige houding kan niet
anders bewijzen dan dat de zaak niet pluis is. Snackfabrikanten hadden dus net zo goed
een coronavaccin kunnen ontwikkelen. Twijfel je en wil je nog even afwachten totdat er meer
onderzoeksresultaten bekend zijn? Er zijn huisarts die gruwen van deze ‘gedwongen’
inenting tegen corona. Geheel ongehoord is de openlijke ‘reclamecampagne’ waarmee de
overheid iedereen wil overhalen tot inenting (Deze huisarts gruwt van ‘gedwongen’ inenting tegen
corona | Algemeen | destentor.nl).
Dr. Borger zegt dat we de pseudowetenschap van @hugodejonge en zijn Big Farma
vriendjes moeten stoppen. Hij heeft met collega’s met hun wetenschappelijk artikel over de
PCR test de WHO op 14 december 2020 tot beleidswijziging gebracht (WHO Information Notice
for IVD Users), maar Nederland doet daar niets mee. Vraag je arts naar onafhankelijke
wetenschappelijke publicaties die tonen dat er geen DNA integratie van RNA vaccins
plaatsvindt. Hij/zij zal ontdekken dat zulke publicaties niet bestaan. Er bestaat geen reden
waarom RNA vaccins zouden zijn uitgesloten van dit integratieproces. Het werd simpelweg
niet onderzocht en de huidige wetenschappelijke feiten bewijzen het tegendeel.
Emeritus infectieziekte-epidemioloog Prof. dr. Sucharit Bhakdi (Maimonides Medical Center in
Brooklyn) waarschuwde eind vorig jaar in het programma “Leben aktiv – Corona vaccinatie:
waanidee of werkelijkheid” voor het gevaar van op genen gebaseerde Coronavaccins
(https://www.frontnieuws.com/achtergrond-van-coronavaccinatie-gezondheidskwestie-of-corruptie/;
https://www.youtube.com/watch?v=leDwQmiNz8A). Hij beschreef dat het Corona-vaccinatieproject

van meet af aan als gedoemd te mislukken. In het kader van een panel van experts in
Saalbach Hinterglemm stelde hij vast: Voor hem als infectie-epidemioloog is het absoluut
duidelijk dat een vaccin tegen Corona nooit succesvol zal worden ontwikkeld.. Een
uitvergroting van het hoofdstuk “Immuniteit en inenting” in het boek dat hij en zijn vrouw
schreven: Corona Fehlalarm? is gratis beschikbaar op de site van Goldegg Verlages: (coronafehlalarm_anhang-immunitaet_2020-10-29.pdf (goldegg-verlag.com). Statistisch gezien geldt dat hoe
meer mensen gevaccineerd worden, hoe vaker genotoxische effecten kunnen optreden. Het
plan van onze regeringen om een zo groot mogelijk deel van de wereldbevolking te
vaccineren met een saRNA-vaccin zou daarom in de toekomst onaangename gevolgen
kunnen hebben. Moet ik mij nu tegen een niet stabiel virus op een voor mensen geheel
nieuwe manier laten vaccineren of niet en hoe staat met Gods ‘handtekening’ ?
6. Gods Koninkrijk is dichterbij dan we denken
De VN waarschuwt opnieuw voor een catastrofaal 2021. Er zullen 270 miljoen hongerdoden
zijn vanwege de demonische lockdown. Het enige wat deze potentieel grootste misdadigers
tegen de menselijkheid ooit nog kan stoppen, is als burgers en volken eensgezind besluiten
om er niet meer aan mee te werken, het vertrouwen in hun regeringen opzeggen, en hun
levens en vrijheid letterlijk weer terugpakken ("2021 Will Be Catastrophic" - UN Warns Of Humanitarian
Crisis As 270 Million People May Starve | ZeroHedge;
https://www.youtube.com/watch?v=k5u4an5Czfc&t=4800s).

De vernieuwing van de kosmos of het
Koninkrijk van God is dichterbij dan we denken. In Openbaring 18 lezen we daarover:
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20 Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis
(Openb. 19: 2) aan haar voltrokken.
21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee,
en zei: (Jer. 51: 64) Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het
zal nooit meer gevonden worden.
22 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer
in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u
gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden(Jer.
25: 10 | Ezech. 26: 13).
23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen (Jer. 7: 34 | 16: 9 | 25: 10) en de stem van een
bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren
de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.
24 En (Openb. 17: 6) het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de
aarde, is in deze stad gevonden.
De sterke Engel voert het oordeel uit en spreek de aanklacht en het oordeel uit (Openb. 18: 23).
De kern daarvan “uw tovenarij” (Gr. Pharmakeia). Het ziet o.a. op gif en gif mengen, of gif door
de wijn doen. Er is er sprake van een misleiding van alle naties en er is een grote
bloedschuld. De tekenen zijn er dat het Goddelijk mandaat voor dit (verborgen) Babylon
over is. De overste der wereld weet als geen ander dat zijn tijd nog kort is. als iemand in
wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en
geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden (Jak. 1: 5). Wat de gelovigen betreft,
lezen we: “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk,
opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen
(Openb. 18: 4; vgl. Gen. 19: 12 |Jes. 48: 20 | 52: 11 | Jer. 51: 6-7, 24 | 2 Kor. 6: 17 | )!” Moet ik mij nu tegen
een niet stabiel virus op een voor mensen geheel nieuwe manier – om wetenschappelijke
redenen én de handtekening’ van God in alle cellen van ons lichaam – laten vaccineren of
niet ?
7. Een mysterieus getal 666
De betekenis van het getal 666 is ook een mysterie. Op de een of andere manier
identificeert dit getal de Antichrist. Eeuwenlang hebben Bijbel uitleggers geprobeerd
bepaalde individuen met 666 te identificeren. Niets is zeker. Dat is waarom Openbaring
13:18 zegt dat het getal wijsheid vereist. Wanneer de Antichrist wordt onthuld (2 Thess. 2: 3-4),
zal het duidelijk zijn wie hij is en hoe het getal 666 hem identificeert. Laten we tot besluit
eens naar de Griekse grondtekst kijken.
Ja, wat betekent het in de Bijbel genoemde kenmerk in Openbaring 13: 16-18? Wat betekent
het daarbij horende getal 666? Zes is het bijna, maar nog net geen zeven (volheid). Het is dus
het getal van de onvolkomenheid. In het oude Hebreeuws, Latijn en Grieks bestonden
geen cijfers, zo zagen we. Men telde met letters, zoals wij met onze Romeinse cijfers. In
Openbaring 13 kunnen we bij het genoemde kenmerk drie dingen onderscheiden.
1 Het Griekse woord voor kenmerk is charagma. Dat is afgeleid van het werkwoord
charassō. De betekenis is inkrassen, met naalden etsen. Charagma is sterk
verbonden aan charax: scherper maken van een punt.
2 Dat kenmerk wordt niet op, maar in het lichaam aangebracht. Want het Griekse epi
betekent zowel ‘in’ als ‘op’. Toch lijkt ‘in’ het meest logisch. Want epi betekent ook ‘tot
in’, ‘in een plek’ en ‘onder’ of ‘te midden van’.
3 Het getal is dus niet geschreven als drie zessen, maar met drie letters. In de
transliteratie: chxs, waarin Chi = 600, Xi = 60 en Stigma = 6 in totaal 666 maakt.
Charagma (Grieks voor kenmerk) en stigma (zes) wijzen beide op een merkteken dat met een
puntig instrument in het lichaam wordt gebracht. ‘Stigmatiseren’ gebruiken we meestal in
ongunstige zin. We moeten dus op onze qui vive zijn. Wat hebben in de Griekse grondtekst
kenmerk en getal te maken hebben met ons thema? Wat heeft dit te maken met de
globalisten, Nieuwe Wereldorde, Bill Gates, Microsoft, ApiJect Systems en de eindtijd? Met
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de dragers van dat kenmerk loopt het overigens niet goed af (Openb. 14: 11 | 16: 2 | 19: 20). Moet
ik mij nu tegen een niet stabiel virus op een voor mensen geheel nieuwe manier – om
wetenschappelijke redenen én de handtekening’ van God in alle cellen van ons
lichaam – als ‘Gods tempel’ (1 Kor. 6: 19) laten vaccineren of niet ?
In deze fase van Gods Koninkrijk vraagt waarheid wel bijzondere aandacht. Het moge dan
zijn dat de demonische wereld in haar ongerechtigheid de waarheid ten onder houdt, zoals
Paulus aan de Romeinen schreef (Rom. 1: 18-20). Maar Jezus zegt dat Hij dé Waarheid (Gr.
alētheia; Joh. 14: 6) is. Dat woord waarheid is in het Hebreeuws een bijzonder woord: Emet
(geschreven als E-M-e-T: Aleph-Mem-Tav: 1-40-400). Het woord begint dus met de eerste letter van het
Hebreeuwse alfabet en eindigt met de laatste letter. De Zoon Jezus Christus (Hebr. Masjiach) is
het begin en Hij is het einde (de doorlopende Waarheid). Hij is de alfa en de omega (begin en einde
Grieks alfabet; Jes. 41: 4 | 44: 6 | Openb. 1: 8 | 21: 6 | 22: 13). Door Hem bestaan alle dingen (Hand. 17: 28 | 1
Kor. 8: 6). Hij voltooit straks als de Koning der koningen de heilsgeschiedenis (1 Kor. 15: 24-28 | Kol.
1: 15-20 | Openb. 17: 14 | 19: 11-21 | 20: 7-10).
De middelste letter van het woord emet (de ‘m’) heeft als getalswaarde 40. Met dat getal drukt
God in de Bijbel telkens de volkomen tijd uit (Mark. 1: 12-13 | Hand. 1: 3). We kunnen dus zeggen
dat de Waarheid met Zijn voortdurende aanwezigheid de tijd vervult. Dat Hij de tijd volkomen
maakt tot in het Koninkrijk van God. Dat staat te komen. Hij is de eerste en de laatste en alles er
tussen in. Hij haalt de Waarheid vanonder de demonische ongerechtigheid: al gaat de leugen
nog zo snel. Dé volkomenheid van Gods Koninkrijk komt en dat eindeloos. Maran atha (1 Kor. 11:
22; Openb. 22: 20)!
Wat gebeurt er?
De hoogleraren Marion P.G. Koopmans en Christian Drosten (uit functie ontheven) ontwikkelden RT PCR test
(https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045). Toen dr. Pieter Borger met een
groep van nog 21 echte wetenschappers naar het ontwerp hebben gekeken, rolden we van de ene verbazing in
de andere (https://cormandrostenreview.com/report/). De WHO moest de procedure 14 december 2020 aanpassen
(WHO Information Notice for IVD Users): 1. uitslag van de test (positief of negatief); 2. Type getest monster (bloed, urine,
wangslijm, etc.); 3. klinische diagnose van deskundig arts ter plaatse = meestal de huisarts (GGD speekt hierin geen
rol); medische voorgeschiedenis geteste persoon; epidemiologische relevante informatie. Teststraten kunnen
weg. Er gebeurt NIETS.
Geruststellingen deskundigen zijn vals en wetenschappelijk eenvoudig te ontkrachten – Pfizer ‘nano’ vaccin
opnieuw in opspraak na 33 doden in Noorwegen en minstens 13 gezichtsverlammingen in Israël. We kwamen al
doden en zieken tegen. Wetenschappers maken zich tevens steeds meer zorgen dat de mRNA- en virale vector
vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken. Proeven met honden hebben uitgewezen dat de kans bestaat dat
mRNA in het genoom (DNA) wordt opgenomen, waardoor – tot een onbeperkt aantal jaren na de vaccinatie –
mogelijk oncogenen (genen die kanker kunnen veroorzaken) worden geactiveerd
(https://www.vitaminevraagbaak.nl/mondkapjes-pcr-testen-e-d/polyethyleenglycol-in-vaccins/;
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c07197). Bovenstaand is al gewezen op o.a. immunologische

aandoeningen. Onderzoek van Moderna uit 2012 laat zien dat mRNA uit de vaccins in het hele lichaam, inclusief
de hersenen zijn gevonden. De mogelijke effecten hiervan zijn onvoldoende onderzocht en dat baart zorgen
(Neurowetenschapper Chris Shaw heeft zorgen over mRNA vaccins (bitchute.com)). Link naar onderzoek
Moderna: https://www.ncb…

Pfizer zegt dat er geen garantie is als de tweede vaccinatie niet na drie, maar na zes weken plaatsvindt (Pfizer:
‘Geen garantie effectiviteit bij zes weken tussen twee prikken’ | De Volkskrant). Maar de WHO waarschuwt dat er géén
garantie bestaat dat COVID-vaccins zullen voorkomen dat mensen worden besmet met het SARS-CoV-2-virus en
dat zij dit overdragen aan andere mensen. Er is ook geen garantie dat het SARS-CoV-2-virus wordt geëlimineerd
door massale vaccinatieprogramma’s. Technologiebedrijven hebben gewerkt aan het maken van een digitaal
certificaat met persoonlijke medische informatie. Daaruit blijkt dat een persoon is gevaccineerd. Dat kan worden
gebruikt door werkgevers en bedrijven als screeningsdoel (WHO: No Guarantee COVID Vaccines Will Prevent People
From Being Infected). Het gaat bij Pfizer / BioNTech en Moderna ook helemaal niet om een vaccin – dat in deze zin
dus geen functie blijkt te hebben – maar om een experiment met gentherapie (genetische manipulatie). Er gebeurt
NIETS.
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Een peer-reviewed studie van de pretentieuze Stanford Universiteit in Californië. Die vindt geen enkel bewijs dat
lockdowns werken, ook niet in Nederland! Er is geen enkel bewijs dat lockdowns en quarantaine helpen om de
verspreiding van een virus tegen te gaan. Nederland is één van de 10 onderzochte landen. Met een eventuele
avondklok zal het wel net zo gaan als vorig jaar met de mondkapjes: we weten, zeggen en erkennen dat ze niet
werken, maar we voeren het toch gewoon in. Waarom? Omdat de corona maatregelen helemaal niets met de
volksgezondheid en veiligheid te maken hebben (vgl. prof. dr. Bob de Wit, Nijenrode), maar alles met de ‘Great
Reset’ van het WEF en ‘Agenda 21/30’ van de VN. Er zijn wel aanwijzingen dat lockdowns averechts werken, het
immuunsysteem verzwakken en verspreiding juist bevorderen: totale verwoesting (let wel) realiseert van
economie, maatschappelijke verbanden en sociale samenhang (Leids onderzoek: scholen dicht met grote
gevolgen: 40.000 kinderen thuis mishandeld tijdens eerste lockdown [drie keer zoveel dan in dezelfde periode in
2017]; Trouw 17.01.21). Mede auteur is ’s werelds top immunoloog en WHO-adviseur de hoogleraar dr. John
Ioannidis (https://doi.org/10.1111/eci.13484).
Lockdowns redden NUL levens. Maar als het gevolg van het huidige regeringsbeleid zullen in ons land 0,37% van
de bevolking over 20 jaar of wel 66.600 Nederlanders sterven. Dat berekenden academici van de
gerenommeerde Amerikaanse Harvard, Johns Hopkins en Duke universiteiten. Voor iedere veronderstelde
corona-virus dode staan dus zo’n 6 corona-beleid slachtoffers. De experts geven aan dat dit wereldwijd om EEN
MILJOEN extra sterfgevallen gaat. De bewering van politici en media dat daarentegen honderdduizenden
mensenlevens zouden zijn gered, is in diverse wetenschappelijke onderzoeken al lang en breed ontkracht
(https://3e7ibyh624ungg7fovqz7ava2i-adwhj77lcyoafdy-summit-news.translate.goog/2021/01/19/duke-harvard-and-johnshopkins-experts-covid-lockdowns-will-cause-one-million-excess-deaths/ (Duke, Harvard, and Johns Hopkins Experts: COVID
Lockdowns Will Cause ONE MILLION Excess Deaths – Summit News). Er gebeurt NIETS anders dan … Het

verscherpen van derhalve dictatoriale maatregelen die niets met gezondheid te maken heeft, die gezondheid
misbruiken als dekmantel en intussen ons immuunsysteem, onze sociale verhoudingen, cultuur en economie
levensbedreigend schaden en grondwettelijke vrijheden afnemen. Waanzin en machtswellust in Den Haag slaat
steeds harder toe. Want onder de bevolking tot 65 jaar is er op dit moment juist een onder-sterfte. Toch komt er
een avondklok van 20:30 – 04:30 uur en je mag slechts één bezoeker ontvangen ‘om het virus eronder te krijgen’’
We moeten juist onze overheden er onder krijgen omdat zij tegen het volk en voor de globalisten kiezen ().
Binnenkort is het Sperrzeit. Ausweis bitte! De censuur is er al. Vrijheid van meningsuiting is al weg. Dat allemaal
vanwege de toegenomen angst. De maatregelen berusten op de Wet Publieke Gezondheid en de indeling van
het SarsCoV-2 virus in ‘Groep A’ als ernstige infectieziekte met meldingsplicht. Zij dan alle maatregelen illegaal?
Vele tienduizenden wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars, sloten zich bij diverse oproepen aan de
overheden aan om onmiddellijk te stoppen met de huidige corona maatregelen, omdat die onnoemelijk meer
schade aanrichten dan het coronavirus, dat in alle opzichten niet gevaarlijker is dan een gemiddelde griep.
Waarom trekken politici zich niets aan van al het wetenschappelijke bewijs dat hun beleid zo veel leed en schade
toebrengt? Omdat het hen in het geheel niet is te doen om de volksgezondheid en de veiligheid (prof. dr. Bob de
Wit, Nijenrode), maar om het uitvoeren van de Great Reset, een communistische en technocratische staatsgreep
namens het WEF (“Over 10 jaar bezit u niets meer”), de EU (Green Deal) en de VN (Agenda 21/30), die alle burgers
zonder inspraak, zonder vrijheden, zonder bezittingen en zonder een groot deel van hun huidige welvaart en
welzijn zal achterlaten.
Honderden miljoenen vaccins zijn gekocht
voordat de ‘werking’ was aangetoond. Kunnen
we wellicht investeren in Ivermectine
(Stromectol®) in de eerste lijn (vgl. Brazilië),
waarvan de werking in 18 RCT wél is
aangetoond (HCQ is er ook al)? Dat helpt wél
voor velen die daadwerkelijk ziek worden van
Corona én helpt tegen opname en ‘druk op

de zorg’?!
Sperrzeit na 76 jaar terug. Alleen de militairen op straat en de schietbevelen ontbreken nog. Alleen gericht op toekomst:
positieve testen nemen af!
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