GLOBAL-RESET-ID2020-KRANT RD.NL GODSLASTERT SPEEKSEL VAN CHRISTUS
OM 666-C-VACCINS TE REFORMATORISEREN !
KLIK OP ONDERSTAANDE LINK TER INZAGE SCHOKKEND VACCIN-RAPPORT
http://www.providencemountainranch.com/2020-RVP-Effecten-inhoudsstoffen%20huidige%20vaccinaties.pdf

BE AWARE: HET HELE CORONA-SCENARIO IS VAN -A TOT Z- EEN GEPLAND
EXCUUS VOOR DE REEDS LANG TEVOREN GEPLANDE "GLOBAL RESET" !
DIVERSE REGERINGSLEIDERS EN TOP-POLITICI, WAARONDER DE DOOR JOE
BIDEN VOORGESELECTEERDE GLOBAL-MINISTER JOHN KERRY, GEVEN DAT
ONDER VALSE VOORWENDSELS OPENLIJK TOE !
* John Kerry: "Biden presidency would advance globalist "Great Reset" with speed!"
https://www.lifesitenews.com /news/john-kerry-biden-presidency-would-advance-globalist-greatreset-with-speed
* John Kerry Talks "Great Reset": "W e're at the Dawn of Extremely Exciting Time!"
https://www.breitbart.com/politics/2020/11/19/john-kerry-talks-great-reset-were-at-the-dawnof-extremely-exciting-time/
* John Kerry Says: "Great Reset is Needed to Stop Rise of Populism!"
https://w w w .sgtreport.com /2020/11/joh n-k erry-says-g reat-reset-is-n eeded-to-stop-rise-ofpopulism/

RD-Global-Reset-Column: "Bidden om een vaccin?"
C. K. van der Ent (longarts) - 20-11-2020
www.rd.nl/opinie/column-bidden-om-een-vaccin-1.1715487

ENIGE "MENE-MENE-TEKEL-UPHARSIN-QUOTES" VAN DHR. VAN DER ENT GEDISKWALIFICEERD
GPPB.: Refo-deepstate-krant, RD.NL, trekt doorlopend alle registers open om onder godslasterlijk-vrome
voorwendsels het DNA-veranderende nano-corona-vaccin te promoten, met als doel, om het Refodom klaar te
stomen voor de aanbidding van het beest en dat proces is al in een vergevorderd stadium! Van der Ent is de
zoveelste goebeliaanse vaccinatie-propagandist die door RD-globalist Steef de Bruijn is ingehuurd om "the
bigger picture" (Global Reset) achter het corona-scenario te verbloemen en de nog twijfelende refo-belijders
over de pro-c-vaccinatie-streep te trekken. Be aware: Het covid-scenario is een gepland excuus voor een lang
van tevoren geplande wereldwijd-omvattende Global Reset, onder de satanische regie van een NWO.
VdEnt: Voor het coronavirus weten we dat ongeveer 60 procent van de bevolking immuun moet zijn voordat
de epidemie tot stilstand komt. Dat heeft een aantal belangrijke gevolgen. In Nederland betekent dit dat 11
tot 12 miljoen mensen uiteindelijk besmet zullen raken. Van deze mensen zullen er 65.000 tot 75.000
overlijden. Wereldwijd hebben we het dan over tientallen miljoenen doden, vergelijkbaar met de aantallen
doden tijdens grote (wereld)oorlogen. Tot nu toe is, sinds maart, ongeveer 10 procent van de bevolking
besmet geweest, dus het zal waarschijnlijk nog zeker een jaar of drie duren voordat de huidige epidemie tot
stilstand komt. Nu er ook aanwijzingen zijn dat mensen slechts gedeeltelijke of tijdelijke immuniteit
opbouwen, valt te verwachten dat het aantal dodelijke slachtoffers (veel) hoger zal liggen en dat de epidemie
langer zal duren. Daarom de roep om de ontwikkeling van een vaccin.
GPPB.: Het scenario dat VdEnt hier tekent, is de bekende ordinaire goebeliaanse RD-propaganda-onzin en
het betreft de steeds herhaalde nazistische MSM-angstzaaierij. In een recent artikel hebben we aangetoond
dat er jaarlijks 35 miljoen babies vermoord worden in de moederschoot, tegen 1,3 miljoen corona-doden
wereldwijd. Die schokkende vergelijking maakt het RD nooit, om de eenvoudige reden dat Steef de Bruijn zijn
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ziel aan de deepstate-clan heeft verkocht en zichzelf dus verplicht heeft om dit soort demonische pro-vaccinartikelen te promoten om met zijn verraderlijke deepstate-krant in de lucht te kunnen blijven. Zo reizen er
vele refo-deepstaters als baal-zebub-aanbidders naar de rechterstoel van Christus !
VdEnt: Waar komt de weerstand onder ons tegen een vaccin dan toch vandaan? Diverse deskundigen en
predikanten lieten hierover al hun licht schijnen, maar de meningen zijn nog zeker niet eensgezind. Ik
herinner me van de polio-epidemie in 1978 dat (ook bij christelijke opinieleiders) de bereidheid om te
vaccineren enorm toeneemt wanneer de ziektedreiging groter wordt. Als we de komende tijd steeds meer
met de neus op de feiten worden gedrukt en er toenemend geliefden om ons heen wegvallen, zullen steeds
meer neezeggers toch tot vaccinatie willen overgaan. Misschien dat we de gewenste 60 procent dan net gaan halen.
GPPB.: Meneer VdEnt doet zijn naam eer aan, want VdEnt propagandeert duidelijk het fenomeen "in-enten",
maar het is veel erger dan dat! VdEnt zinspeelt op de polio-epidemie in 1978, waarbij vele twijfelaars zich
alsnog lieten vaccineren. Maar nu komt het: VdEnt gebruikt dat overstag gaan van de toenmalige twijfelaars
als een lok-aas om de huidige corona-vaccin-twijfelaars over de streep te trekken, onder het duivelse motto:
"dat er toenemende geliefden om ons heen wegvallen." Wat VdEnt hier bedrijft is opvallende psychologische
indoctrinatie. Let op zijn term: "geliefden om ons heen!" Met deze magische term tovert hij een droombeeldig
doem-scenario tevoorschijn, door twijfelaars tot de overlevenden te rekenen en de "geliefden om ons heen"
denkbeeldig in het graf te laten storten. Ik hoor zelfs de duivelen sidderen bij deze goebeliaanse, nazistische
en sadistische angstzaaierij.
VdEnt: Ik begrijp de bezwaren tegen vaccineren best, maar ik betwijfel toch of ze oprecht zijn. In de Bijbel
zien we dat er soms op het eerste oog vreemde middelen werden aangewend om genezing te bewerken.
Hizkia's zweren werden genezen door er een klomp vijgen op te leggen. Naäman werd van zijn melaatsheid
genezen door zich te wassen in de vieze Jordaan. Jezus geneest de blinde met speeksel en modder. Stuk voor
stuk op de ziekte gerichte en specifieke behandelingen, maar niet vrij van mogelijke bijwerkingen en gevaren.
Maar steeds gaat het in de kern niet om het middel maar om Hem die erdoor wil werken. De grote
Heelmeester nodigt ons uit om Hem te bidden om Zijn wonderlijke geneesmiddelen.
GPPB.: Meneer VdEnt blijkt ook een godslasterende atheïst te zijn, doordat hij de oprechtheid des waren
geloofs belastert, aangezien het ware geloof vaccineren resoluut afwijst en bestrijdt, o.a. op grond van Ex.
20:13, 1 Kor. 3:17, Matth. 9:12, Jer. 17:5, Spr. 28:26, Matth. 8:17, Deut. 7:15, Jak. 5:5, enz.
Bovendien is het een feit dat alle huidige BMR-vaccins cellen van geaborteerde babies bevatten, zoals talloze
medische wetenschappers met feiten hebben aangetoond (Klik op afbeelding ter inzage schokkend vaccinartikel).
Alleen al om die reden staan alle huidige BMR-vaccins haaks op het moordverbod in Exodus 20:13, hetgeen
het deepstate-RD en de gelijknamige NPV categorisch ontkennen, en daarmee met opgeheven hand het
oordeel der verdoemenis op hun hals halen.
Daarbij komt dat het manipulerende RD.NL met tal van demoniserende vaccin-artikelen het coronavaccin doorlopend vereenzelvigt met reguliere vaccins, terwijl het corona-vaccin geen regulier vaccin is,
maar stoffen bevat die nog nooit aan vaccins zijn toegevoegd, hetgeen zelfs ook global-reset-minister Hugo
de Jonge publiek heeft toegegeven, zeggende, dat het corona-vaccin nooit eerder toegepaste en "risicovolle"
nanodeeltjes bevat! Nano-deeltjes zijn echter niet simpelweg "risicovol" te noemen, maar zijn met opzet aan
het c-vaccin toegevoegd om de menselijke DNA te veranderen in het kader van een geplande Global-ResetWorld, waarin alleen vaccin-gechipte mensen zullen worden getolereerd, zoals in Gods Woord is
voorzegd. Ook 5G behoort tot de 2030-Agenda en is ontworpen om nano-vaccins te activeren, waardoor
logischerwijs nieuwe corona-uitbraken zullen ontstaan, die dan toegeschreven zullen worden aan "een
onverwachte explosieve besmetting", met alle geplande depopulerende gevolgen vandien.
VdEnt maakt in bovenstaande quote Schriftverkrachtende en bespottelijke suggesties, aangezien hij
suggereert dat "de klomp vijgen voor Hiskia, het slijk en speeksel van Christus voor de blindgeborene, de vuile
Jordaan voor Naäman", NIET GEVRIJWAARD WAREN VAN BIJWERKINGEN EN GEVAREN !
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Wat VdEnt hier suggereert, is ronduit krankzinnige onzin en een kind kan verstaan dat hetgeen hij van
genoemde middelen beweert, zwakzinnige verzinsels zijn. Bovendien bedrijft atheïst VdEnt zelfs
godslastering, aangezien hij het speeksel van onze Heere Jezus Christus als een mogelijk "gevaarlijk" middel
brandmerkt. De bedreven godslastering door VdEnt staat echter ook volledig op naam van RD-globalist Steef
de Bruijn, die zichzelf al jaar en dag als een globalistische refo-deepstate-puppet presenteert. Hetzelfde geldt
voor ALLE refo-dominees die hun vrome smoel houden en hun schapen aan het wilde-deepstate-gedierte
overgeven. God zal hun verraderlijke huurlingenstatus zien en zoeken! Gods ware volk daarentegen wenste
wel dat zij -zelfs afgezien van al haar lichamelijke kwalen- zich in het speeksel van Christus mocht baden.
VdEnt: Die noodzaak tot gebed mis ik soms nog wat in de discussies. Ik was blij verrast en ook
een beetje beschaamd dat een van onze voorgangers tijdens de kerkdienst nadrukkelijk bad voor de
ontwikkeling van een werkzaam en veilig vaccin. Omdat de huidige corona-epidemie doet denken aan een
oorlogssituatie. Het was een gebed ter navolging: want wie zou er bezwaar tegen hebben om een oprecht
afgebeden en werkzaam vaccin te gebruiken?
GPPB.: De gesuggereerde "gebedsnoodzaak" die VdEnt hier proclameert, staat ontegenzeggelijk in het kader
van de aanbidding van het beest! Als de mens bidt om een middel dat sowieso van God vervloekt is, bidt hij
niet alleen voor een snelle lichamelijke en geestelijke zelfmoord, maar bidt hij ook voor de bezegeling van zijn
eeuwige verdoemenis!
Tenslotte zegt VdEnt blij verrast te zijn dat er dominees zijn die tijdens een kerkdienst voor een snelle
beschikbaarheid van het corona-vaccin bidden, terwijl dergelijke dominees publieke atheïsten zijn en
onverwijld tot de verleiders behoren, zoals die beschreven staan in Jesaja 9:15: "Want de leiders dezes volks
zijn verleiders en die van hen geleid worden, worden ingeslokt."
VdEnt etaleert valselijk met een "oprecht gebed", conform de wens van de duivel, aangezien de duivel en zijn
trawanten geen enkel bezwaar maken om een atheïstisch gebed voor een werkzaam vaccin te labelen als
zijnde "oprecht", maar God zal lachen in hun verderf als hun vreze komt. Van al die demoniserende vaccinpromotors en vaccin-voorbidders staat geschreven: "En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en
de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de
spelonken, en in de steenrotsen der bergen; en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en
verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. Want de grote dag
Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?" Openb. 6:15-17.
"En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld,
en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods,
die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer
voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben
geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus", Openb.
14:9-12.
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Klik op de onderstaande link ter inzage van een scala aan artikelen over (corona) vaccinaties
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKOOK_CORONAVACCINS_BEVATTEN_CELLEN_VANzp
GEABORTEERDEzpBABIES_.html
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