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HORRORFILM-ACTEUR, STEEF DE BRUIJN, ZWIJGT KILLER-
VACCIN-HOLOCAUST DOOD, TERWIJL ER WEKELIJKS

HONDERDDUIZENDEN VOLLEDIG GEVACCINEERDEN STERVEN 

HORRORFILM-ACTEUR, STEEF DE BRUIJN, ZWIJGT KILLER-
VACCIN-HOLOCAUST DOOD, TERWIJL ER WEKELIJKS
HONDERDDUIZENDEN VOLLEDIG GEVACCINEERDEN STERVEN,
BLIJKENS OFFICIËLE OVERHEIDSRAPPORTEN - om nog maar niet
te spreken over de tientallen miljoenen gevaccineerde
invaliditeits-gevallen, dat aan dodelijke slachtoffers in de
komende jaren zal exploderen.

Klik op onderstaande link ter inzage volledige VACCIN-HOLOCAUST-artikel
http://www.providencemountainranch.com/VACCIN%20HOLOCAUST%20-%20Honderdduizenden%2
0%20volledig%20gevaccineerden%20sterven%20WEKELIJKS,%20zo%20blijkt%20uit%20officiele%2
0overheidsrapporten.pdf

Dat de afval binnen het Refodom o.l.v. het criminele refo-deepstate-
duo RD/SGP zulke God- en mensonterende vormen zou aannemen,
zoals heden voor iedereen inzichtbaar is, zou elke refo-dominee de
bazuin aan de mond moeten bezorgen om het volk te waarschuwen
voor de 666-koers die het refo-deepstate duo RD/SGP is ingeslagen.
NIETS VAN DAT ALLES ! HET ZIJN STOMME HONDEN DIE NIET
BASSEN KUNNEN, gelijk geschreven is: "Hun wachters zijn allen blind,
zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij
zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief", Jes. 56:10. 

Dat alle refo-dominees zich laten dicteren en de mond laten snoeren door het criminele OGG-duo Steef &
Staaij, is de krankzinnigheid ten top, maar het is ook een rechtvaardig oordeel Gods, aangezien zij allen de
afval met opgestoken hand hebben ingeroepen door valse leringen, valse (sodomitische) handreikingen,
"celibatair" verklaarde refo-sodomieten (waarvan de duivel siddert), van God vervloekte gristelijk-politieke
handreikingen en hun publieke stem (ook richting de overheid) voor 30 zilverlingen hebben verkocht aan het
tweekoppige baal-monster, aka het gouden refo-kalf, RD/SGP. 

Er zijn al zoveel op de feiten en op Gods Woord gegronde waarschuwingen uitgegaan aan de gehypnotiseerde
afvallige refo-priesterschaar en hun belijders, maar zij blijven massaal volharden in hun atheïstische
profaniteit door het nalaten van de door God geboden vrijmaakplicht zoals die o.a. geopenbaard is in Ezech. 3
en 33, welks vervulling voor Gods ware geroepen getuigen een heilige vanzelfsheid is.

Zo waarachtig als God leeft zal Hij het bloed der ongewaarschuwde WEF-overheid, het bloed der
ongewaarschuwde RD/SGP-goddelozen, het bloed van de ongewaarschuwde en ongecensureerde valse
leraars, het bloed van de ongewaarschuwde en ongecensureerde refo-sodomieten en het bloed van de
ongewaarschuwde bevolking van hun hand eisen, anders zou God ophouden God te zijn. Binnen het Refodom
kunnen werkelijk alle mogelijke ketterijen geleerd worden en Godtergende criminaliteit worden
geventileerd, zonder dat de censuur en de ban der afsnijding in werking treedt, zoals we gezien hebben met: 

*Allerhande interkerkelijk-gereformatoriseerde sodom-bewegingen, aka wijlen refo-anders, de sodomitische
Nashville-verklaring, enz; 

*Pedo Akster die zonder een publiek vonnis van een kerkelijke rechtbank de hand is gereikt - dat
ongecensureerde pedo-bloed zal van de hand ge-eist worden van het afgetreden en zittende Timotheos-
bestuur/comite van aanbeveling;
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*De evolutieleer van PKN-prof-ketter, G. van de Brink; 

*De Antichrist-omhelzende ketterijen door de moeder-des-Heeren-verkrachter/spotboef CGK-dr. A. Huijgen; 

*De landverraderlijke praktijken van SGPlayboy Van der Staaij, die uit de kast gekomen is als een vrouw-op-
het-beest-participant, toren-van-babel-afgezant, homo-omhelzer, nazi-Zelensky-promotor, voetenlikker van
lesbische D-666-kamervoorzitster en gladstrijker van het doorlopend liegende Rutte-WEF-regime; 

*De killervaccin/holocaust promotie van SGP-crimineel, R. Bisschop in de 2e kamer;

*De volstrekt hondsdolle RD-publicaties van de oudgeraffineerde horror-film-acteur, Steef de Bruijn, die het
refovolk op alle gebied misleidt met een doorlopende lavastroom aan fake-nieuws en goebeliaanse deepstate-
propaganda; met de inzegening van valse belialsgetuigen -aka Ank Cappon; met de van God vervloekte
verhemeling van Antichrist-omhelzende en pedo-beschermvrouwe, kon. Elizabeth; met het witwassen van
top-deepstate-criminelen zoals Bill Gates, Klaus Schwab, Joe Biden, enz. o.a. door GG-satanist, maffia-ds.
Zondag; met het meedansen met de van God vervloekte westerse anti-Russia-propaganda, waarvan de feiten
het tegenovergestelde bewijzen; met het doodzwijgen van de tientallen Amerikaans-georkestreerde volstrekt
illegale buitenlandse coups/infiltraties, inclusief de RD-doofpotterij van de crimineel-Amerikaanse
beslaglegging op buitenlandse olievelden/grondstoffen/goud; met het doofpotten van de pedofiele
netwerken; met het doodzwijgen van US/Navo-crimes against humanity, zoals in Irak, Libië, Syrië, Jemen,
enz. gepleegd zijn, met miljoenen burgerdoden als gevolg en nu die valse anti-Rusland propaganda en dat
doofpotten van dat VS/Navo/Zelensky/Azov-Nazi-hellespel in Oekraïne EN GA ZO MAAR DOOR ! 

*Het Godtergende feit dat geen enkele dominee publiek zijn stem verheft tegen genoemde
Schriftverkrachtende en landverraderlijke refofielen, zal God hen dubbel aanrekenen, met name de grove
nalaligheid van OGG-ds. A. Kort om de van God geboden ban der afsnijding te voltrekken jegens zijn
volbloed criminele OGG-leden, Steef & Staaij. Pilatus-dominee Kort doet de Naam des Heeren lasteren; weet
nergens van en doet totaal geen onderzoek naar de op deze website exposed oudgeraffineerde RD/SGP-
crimes, omdat hij geschenken aanneemt, het recht buigt, de OGG-sodomieten over de bol strijkt, zeggende dat
hij niet anti-homo is, dus reikt ook hij sodom de hand. Ook de kerkpolitieke Klaas Veldman die al prekende
refoland rondreist heeft het nergens over, rept met geen woord over genoemde interkerkelijke refo-
sodomie/criminalilteit, waarschuwt het volk niet voor de lichaams- en zielsdodende killervaccins/PCR-
test/vaccinpaspoort, lapt al heel zijn ambtelijke loopbaan de bijbelse vrijmaakplicht onder vrome
voorwensels aan zijn laars en dus zal hij ook zijn mond houden over het reeds vergevorderde NWO-proces
omtrent de implementatie van de aanvaarding van het teken van het beest, waaraan het maffia-duo RD/SGP
volledige medewerking verleent. Nogmaals, de bijbelse vrijmaakplicht is voor Gods ware volk en knechten
geen wetsopdracht, maar een heilige vanzelfsheid in en door Christus en Zijn Geest. Dominees die het nalaten,
hebben hun vrucht niet uit Christus, maar zijn zichzelf tot een god en gaan hand in hand met een christus-en-
de-belial-evangelie.

Genoemde kerkbrede refo-nalatigheid van de door God geboden vrijmaakplicht jegens de roepende zonde
van kerk, land en volk en jegens genoemde pro-sodomitische refo-criminelen, bewijst dat er GEEN ENKELE
VAN GOD GEROEPEN DOMINEE MEER TE VINDEN IS BINNEN HET AFVALLIGE REFODOM - God zal het zien
en zoeken en Hij heeft hen reeds alle Geesteslicht ontnomen, zodat de ezel van Bileam hen allen te boven gaat.

"Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt", Jes. 9:15.

Land, land, land, hoort des Heeren Woord !

GPPB. v.d.m.


