NIEUWJAARS-VRIJMAAKBRIEF DRV 2021
jegens het vaccin-bedrog van Steef de Bruijn
"Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing
zijn: zaligheid!" Jak. 1:1.
Wat de apostel Jakobus hierboven schrijft is gericht aan de Kerk buiten de legerplaats, en is hartversterkend
voor het kleine kuddeke van Christus dat tot Hem is uitgegaan, buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.
Er is immers maar 1 Kerk en dat is de Een Heilige, algemene, Christelijke Kerk (met een hoofdletter). Alleen
voor die Kerk heeft Christus als Middelaar van verwerving en toepassing, de zaligheid bereid in de toepassing
des harten. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.
De jaren vliegen voort en de mens gaat naar zijn eeuwig huis en hoe de boom valt zo zal hij eeuwig blijven
liggen. Gods ware volk reist evenwel onder het heiligend kruis naar 't erfgoed hierboven, naar 't Vaderlijk Huis.
Niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat
Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou
beschamen; en het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij
hetgeen iets is, te niet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor Hem (1 Kor. 1:26-29).
Gods kinderen onder het kruis worden altijd en overal vervolgd (2 Tim. 3:12); zij zijn niet in tel in deze wereld
en hebben geen plaats in deze gewesten, gelijk voor de Zoon des mensen geen plaats was in de kerkpolitieke
herberg in Zijn dagen en voor Zijn volk evenmin. De in Gods Woord voorzegde kerkafval is reeds gekomen (2
Thess. 2:3) en de refokerken zijn allen mee afgevallen en hun val is onomkeerbaar, voornamelijk omdat zij Gods
planting niet zijn (Matth. 15:13). Genoemde refokerken/scholen/stichtingen pretenderen onder een
schijnchristelijke vlag de naam te hebben dat zij leven, maar in werkelijkheid zijn ze geestelijk morsdood,
dienen massaal Christus en de belial, overtreden doorlopend de leer van Christus, hebben God niet (2 Joh. 1:9),
maken allerhande vals-oecumenische en sodomitische handreikingen en koesteren en kerstenen de
ongerechtigheids-bannen die refobreed liggen opgestapeld tot aan het hemeldak.
PKN-dr. H. van den Belt repte recent in de deepstate-krant, het RD.NL, van zijn rijkejongelings-bekering,
zeggende dat "heel de wereld verseculariseert, maar -zo zei hij- "God gaat door!"
Ten eerste is de wereld na de zondeval nog nooit ongeseculariseerd geweest. Bovendien gaan de refokerken de
gevallen wereld voor in de algehele afval, aangezien de ongerechtigheid der refokerken groter is dan de zonden
van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd (Klaagl. 4:6), waarvan Christus zegt: "En gij, Kapernaum!
die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten
waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den
lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u", Matth. 11:23-24.
Ten tweede, God gaat inderdaad door, met name door Zijn oordelen uit te storten over de afvallig-sodomitische
refokerken en hun mee-afgevallen voorgangers. Wie dat niet ziet, is ziende blind en het is te vrezen dat
dezulken het nooit meer zullen gaan zien, of zij krijgen de ogen geopend als het te laat is, namelijk als zij de deur
gesloten zullen vinden op de dag dat "het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken
gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten
wordt; en dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem
gegeven heeft", Pred. 12:6-7,
Van den Belt is dus abuis, aangezien de wereld niet verseculariseert, maar verdemoniseert en dat geldt ook ten
volle voor de refokerken, o.l.v. het demonische refo-deepstate-duo RD/SGP, dat door de God des oordeels ertoe
gezet is, om het fataal gehypnotiseerde Refodom klaar te stomen voor de aanbidding van het beest en dat 666proces verkeert al in de eindfase. In dat verband heeft RD-demon, Steef de Bruijn, recent het volgende
geschreven in een deepstate-artikel, waartegen we hebben geageerd vanuit Gods Woord
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De vroomsprekende refo-RD-deepstater, Steef de Bruijn, doet een laatste 666-poging om
het tempel-Gods-schendende corona-nano-vaccin het gehypnotiseerde refovolk door de
strot te stampen !
RD.NL - “Vaccinatie als toren van Babel”
Steef de Bruijn
02-01-2021
https://www.rd.nl/artikel/907105-vaccinatie-als-toren-van-babel
SdB: Net als andere middelen is vaccinatie een zaak van het geweten en een persoonlijke worsteling voor Gods
aangezicht. Het leven in vertrouwen op Gods voorzienigheid is niet beperkt tot de keuze om wel of niet te
vaccineren, maar vraagt een levenshouding waarin een christen zich in alles afhankelijk weet van Gods leiding.
GPPB.: Alles wat Steef de Bruijn schrijft en laat publiceren in zijn deepstate-krant RD.NL, zijn
voorgeprogrammeerde deepstate-leugens en hels bedrog, aangezien hij uit de kast gekomen is als een globalist
en globalisten zijn satanisten, die in dienst staan van de MSM-deepstate. De titel van zijn artikel heeft totaal
niets met vaccinatie te maken, maar slaat op het RD-gebouw in Apeldoorn, want dat deepstate-bolwerk staat
symbool voor de NL-toren van Babel en staat gelijk aan de gelijknamige toren van het Eurobabelbeest.
Zoals gewoonlijk liegt de gewetenloze RD-deepstater SdB dat hij barst, want hij plaatst het menselijke
(bedorven) geweten boven de toetssteen van Gods Woord. Volgens deze gewetenloze bedrieger is het gebruik
van "andere middelen en vaccineren", een zaak van persoonlijk geweten, met een godslasterlijke verwijzing
naar Gods Voorzienigheid. Steef de Bruijn maakt de brede weg nog breder dan die al is, want als het menselijke
geweten de toetssteen is voor een wettig gebruik van "de middelen", dan bestaat er geen overtreding meer
jegens Gods Woord en Wet. Dat betekent dus dat als een vrouw met een beroep op Gods voorzienigheid in haar
toegeschroeide geweten verzekerd is om haar ongeboren kind te laten aborteren, dat zij die moord begaat in
afhankelijkheid van Gods leiding! Dat beweert Steef de Bruijn hier feitelijk! Immers, de duivel is ook ten volle
verzekerd dat God God is, doch hij siddert. Daar komt bij dat Steef de Bruijn geen onderscheid maakt tussen een
kwaad geweten van de mens van nature en een goed (gereinigd) geweten van een wedergeboren mens in
Christus, laat staan dat hij Gods Woord als de eniggeldende toetssteen boven het geweten plaatst, nee, hij maakt
Gods Woord ondergeschikt aan het (bedorven) geweten. Het refo-deepstate duo, RD/SGP, heeft al jaar en dag
met het absolute gezag van Gods Woord afgerekend en de autonome mens het heft in handen gegeven om zijn
vroom-vleselijke beslissingen te maken, waaraan God Zijn goedkeuring mag geven. Met deze godslasterlijke
autonome voorstelling van zaken a la Steef de Bruijn, is het afvallige Refodom al jaar en dag doorkankerd, o.l.v.
het refo-deepstate-duo RD/SGP, met instemming en promotie van alle refo-dominees!
Bovendien schaart de schijn-vroomsprekende Steef de Bruijn a la R-alie-hoek-van-kooten, in alle pro-vaccinRD-artikelen- het corona-nano-vaccin in de rij van algemene vaccins, terwijl alle algemene vaccins de
kankergevallen door de jaren heen al hebben doen exploderen op wereldschaal. Het corona-nano-vaccin
daarentegen is geen algemeen vaccin, maar een tempel-Gods-schendend en een gemanipuleerd vaccin, dat deel
uitmaakt van de satanische Agenda 2030, ofwel de geplande "Great Reset!" Het satanische corona-nano-vaccin
is namelijk speciaal ontworpen voor de door de deepstate geplande depopulatie van de mensheid, o.l.v. Bill
Gates, Economic World Forum-crimineel, Klaus Schwab en de corrupte WHO. Om maar een voorbeeld te
noemen: In de Amerikaanse staat Californie is er al sprake van honderden doden, als gevolg van de C-vaccinatie
in combinatie met de 5G-activering (staat niet vermeld in de corrupte MSM), maar zulke alarmerende en
feitelijke 5G-berichten worden in het deepstate-RD.NL categorisch doodgezwegen of weggezet als zijnde een
complottheorie. Zie o.a.: https://massawakening.org/5g-depopulation-agenda/
De duivelse vereenzelvigings-tactiek die Steef de Bruijn hanteert in de reeks pro-vaccin-RD-artikelen en in zijn
deepstate-verhaal, is echter zo doorzichtig als glas. Door het corona-nano-vaccin te vereenzelvigen met
algemene vaccins en de strijd die daarover in het verleden gevoerd is te vereenzelvigen met de huidige anticorona-vaccinatie-strijd, openbaart SdB zich voor de zoveelste keer als een duivelse verleider (Jes. 9:15)!
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Steef de Bruijn vereenzelvigt een giftige wespensteek (algemene vaccins) met een beet van een dodelijk
giftige cobra (corona-nano-vaccin)!
SdB: Wie kennisneemt van de felle twistgesprekken over vaccinatie uit 1721 ziet nauwelijks verschil met de
argumenten in de tijd van Bilderdijk, Capadose en Da Costa, of de vele latere artikelen en brochures. Ook recent
hebben predikanten zich uitgesproken voor en tegen vaccinatie.
GPPB.: Hierboven proclameert SdB het valse RD-geloof (a la Asia Bibi) dat hij grondt op de publieke Refoopinie, waarbij het gezag van Gods Woord volledig buiten beschouwing gelaten wordt, of hooguit wordt
aangewend om de autonome refo-mens m.b.v. een godsdienstig sausje te stijven in zijn waangeloof.
SdB: Het is een illusie om te denken dat die discussie in deze tijd van de corona-epidemie en sociale media
minder heftig zal zijn. Toch waag ik een poging om enkele overwegingen te formuleren, om het gesprek
hierover in goede banen te leiden.
GPPB.: Voordat SdB zijn rationele overwegingen begint uit te stallen om zijn reeds gehypnotiseerde
lezerspubliek te stijven in hun gang ter helle, klinkt het Woord van Christus hem al donderend tegemoet:
"Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen", Matth. 15:14.
SdB: Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. „Het staat vast dat er geen druppel regen valt zonder Gods
uitdrukkelijk bevel", schrijft Calvijn daarover (Institutie, I, 16, 5). De schepping was goed en ziekte is het gevolg
van de zondeval. Ziekte kan een straf zijn maar valt ook dan onder Gods bestuur (Jesaja 45:7, Amos 3:6). Ziekte
komt, evenals gezondheid, uit Gods vaderlijke hand (Zondag 10, Heidelbergse Catechismus).
GPPB.: Een promotende spreekbuis zijn van de demonische deepstate, zoals RD-demons, Steef de Bruijn en zijn
evenknie W. Kranendonk dat duidelijk zijn, en zich daarmee de 2e trap van de verwerping op hun hals gehaald
hebben, is geen ziekte, maar een rechtvaardig oordeel Gods op hun roepende ongerechtigheid, aangezien het
genoemde tweetal niet anders doet dan de duivel in de kaart te spelen en Gods Woord vervalsen, verkrachten
en daarmee de leer van Christus doorlopend overtreden, zoals op deze website met honderden artikelen op
grond van de feiten is bewezen. Degenen die de leer van Christus overtreden, hebben God niet! (2 Joh. 1:9) en
dat geldt ten volle voor het refo-deepstate-duo RD/SGP, inclusief hun supporters.
SdB: In de Bijbel staan allerlei voorbeelden van ziekten die God zond als plagen en oordelen vanwege de zonde
van personen, gezinnen of volkeren. God zendt die als waarschuwing en oproep tot bekering. Zo spreekt God
ook in deze coronapandemie. Het eerste en belangrijkste middel om die ziekte af te wenden, is niet een
geneesmiddel of een vaccin, maar bekering: berouw over de zonde en terugkeer naar een leven volgens Gods
wet, persoonlijk, kerkelijk en nationaal.
GPPB.: OGG-boef SdB, argumenteert op een psychotische wijze die ook volledig in strijd is met Gods Woord.
SdB suggereert namelijk valselijk dat een nationale bekering het middel is om de corona-pandemie(hoax) af te
wenden. Ten eerste is er helemaal geen sprake van een pandemie, aangezien de coronagevallen worden
vastgesteld op grond van de gemanipuleerde PCR-test, die in 95 procent van de gevallen een positief resultaat
weergeeft en het is al bewezen dat het RIVM een data-zwendel op touw heeft gezet, om zoveel mogelijk coronagevallen te registreren, om het c-vaccin te rechtvaardigen en de burgerij door de strot te duwen. SdB heeft exact
dezelfde intentie als het corrupte duo RIVM/WHO. Ten tweede weet SdB van "bekering en berouw" net zoveel
als een kip van spruitenplukken afweet, want de corrupte RD-boom wordt aan zijn deepstate-vruchten gekend!
Ten derde dient de waarachtige bekering niet om een ziekte af te wenden in de eerste plaats, aangezien
sommigen van Gods ware volk tot hun dood lichamelijk ziek zijn (geweest), hetgeen voor hen moe(s)t
medewerken ten goede.
SdB: De hongersnood over Egypte is een oordeel dat God vast besloten had (Genesis 41:32). Toch is het niet in
strijd met Gods besluit dat Jozef schuren laat bouwen en koren verzamelt voor de hongerperiode. Het voorbeeld
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van de ziekte en genezing van Hizkia (Jesaja 38) toont aan dat, na vernedering en verootmoediging, ook
middelen tot herstel gebruikt mogen worden. Op het gebed en de tranen van de koning belooft God gezondheid
en wijst Hij het middel aan (2 Koningen 20:5-7).
GPPB.: Bijbelverkrachter SdB beweert dat Gen. 41:32 een oordeel Gods betreft, maar dat is het absoluut niet,
aangezien de droom van Farao tweeledig is geweest, niet alleen in de openbaring van de zeven magere koeien,
maar ook kreeg Farao een droomgezicht op de zeven vette koeien. Dat was ook de uitleg van de droom die Jozef
bij God vandaan Farao openbaarde, namelijk dat God al in de droom Jozef een aanwijzing gaf om de schuren met
tarwe te vullen tijdens de zeven vette jaren. Farao kreeg geen oordeels-droom, maar een voorzienige genadedroom voor de tijd! SdB kakelt dus -zoals gewoonlijk- als een Schriftverkrachtende kip zonder kop! Ook met de
verwijzing naar de ziekte en genezing van Hiskia, waarbij een tros met vijgen op de wonde wordt gelegd, wil
SdB aanwenden om het C-vaccin te rechtvaardigen, hetgeen een duivels vergelijk is.
SdB: Maar bij vaccinatie gaat het toch niet om genezing maar om preventie? Jezus bestraft overbezorgdheid
(Mattheüs 6:25-32) maar spoort ook aan tot waakzaamheid en voorzichtigheid. Ontwijken van onheil is niet
vrijblijvend maar is uitdrukkelijk geboden (Spreuken 22:3). "De Heere legt u de verplichting op om op uw hoede
te zijn, omdat Hij het geen dodelijk gevaar voor u wil laten zijn", schrijft Calvijn (Institutie I, 17, 4). God reikt
voorzorgsmaatregelen en middelen tot herstel aan en die mogen we niet ongebruikt laten, schrijft hij.
GPPB.: Spreuken 22:3 gaat over het ontwijken van het kwaad, dat is de zonde en handelt niet over een ziekte.
SdB citeert Calvijn om zijn vacuum-verpakte vaccin-godsdienst te rechtvaardigen en hij wil daarmee suggereren
dat de kloekmoedigheid des geloofs, waardoor de geroepen getuigen Gods gedreven worden om in de bressen
te staan en tegen de roepende zonden van kerk, land en volk te getuigen, roekeloos is. Naar de hel met je
demonische hel-bezorgende vaccin-maatregelen, De Bruijn!
SdB: Calvijns hoofdstukken over Gods voorzienigheid bevatten inderdaad algemene lessen maar die zijn ook
van toepassing op hedendaagse beschermingsmiddelen als Deltawerken, brandblussers,
beregeningsinstallaties, reddingsboeien, bliksemafleiders en valhelmen. De plicht tot bescherming gold
algemene kwesties, zoals de leuning om het dak, maar ook gezondheid. De Israëlieten waren verplicht zich te
beschermen tegen het verspreiden van melaatsheid via kleding of voorwerpen (Leviticus 13:47ev; 14:33ev).
Artsen zijn niet alleen nodig om van ziekte te genezen maar ook om gezondheid te bevorderen. Preventieve
geneeskunde is integraal onderdeel van de geneeskunst en gezondheidszorg.
GPPB.: Met de door SdB genoemde bliksemafleiders wil de autonome mens God om de tuin leiden, terwijl God
tal van (refo)huizen en gelijknamige kerken met bliksemafleiders met Zijn bliksem heeft verbrand. Om
vaccinaties te linken aan de door SdB genoemde middelen, is ronduit krankzinnig! Vaccinaties zijn GEEN
geneesmiddelen en vallen dus niet onder de categorie "preventieve geneeskunde!" SdB is constant bezig om de
waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden en zijn misleidende argumentatie is een doorlopende
diabolisering van de feiten en ook van Gods Woord. Degenen die dat doen, hoeven dat niet gratis te doen, gelijk
geschreven staat: "Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is",
Rom. 3:8b.
SdB: Ons immuunsysteem wordt op allerlei manieren beinvloed: door vitaminepreparaten, gezonde voeding en
andere middelen die de weerstand verhogen. Een dieet heeft ook veel invloed op het lichaam. Het verschil
tussen vitamines en een vaccin is dat vaccins heel specifiek ontwikkeld zijn om het lichaam tegen een bepaalde
infectieziekte te beschermen.
GPPB.: Door honderden gewetensvolle medische wetenschappers is bewezen dat algemene vaccins het
immuunsysteem aanstasten en verzwakken, terwijl het c-vaccin het immuun-systeem compleet verwoest en de
DNA verandert. DNA-verandering is volstrekt nazistisch! Het c-vaccin staat dus in dezelfde categorie als de
nazistische orgaandonatie, waarbij de donor op de operatietafel sterft, ofwel vermoord wordt, terwijl alle refodominees hun schapen niet waarschuwen, noch censureren als zij zich laten c-vaccineren en zich als zelfmoord4

donor beschikbaar stellen, maar hen ongewaarschuwd de dood in jagen.
SdB: Uiteraard zijn preventieve middelen of maatregelen die tegen Gods geboden ingaan niet geoorloofd. Dat is
met de meeste middelen niet het geval: preventief borstonderzoek, levertraan, Jozozout. Denk ook aan een
gezonde leefstijl waarbij alcohol, drugs, sigaretten en calorierijk voedsel vermeden worden. De
beschermingsmaatregelen rond corona vallen ook onder preventieve zorg: afstand houden, handen ontsmetten,
gezonde voeding en mondkapjes.
GPPB.: SdB suggereert dat c-vaccins vallen onder "geoorloofde preventieve middelen", terwijl dit soort
misleidende taal rijkelijk gebezigd werd door nazi-schurken zoals Jozef Mengele. Ook de door SdB aangeprezen
doch alles-verwoestende c-maatregelen werken precies het tegenovergestelde uit van wat deepstate-puppet,
SdB, erover beweert, aangezien al die zogenaamde preventieve c-maatregelen de "coronagevallen" niet doen
verminderen, maar doen exploderen, hoewel in kunstmatige zin, en wel omdat de westerse c-overheden gezet
zijn om "the bigger picture behind" uit te rollen, namelijk de Global Reset en daarvan maken de c-vaccins en 5G
onderdeel uit, dus wil de NWO-elite koste wat het kost zoveel mogelijk c-gevallen (kunstmatig) creëren, alleen
als alibi om hun duivelse NWO-plannen door te drukken. SdB verzwijgt dit allemaal opzettelijk, omdat anders
zijn deepstate-krant uit de lucht gehaald wordt en hij dan ook zijn judaspenningen misloopt.
SdB: Een middel dat anderen schade toebrengt, kan inderdaad ongeoorloofd zijn. Die discussie speelt bij
vaccins waarvoor foetussen gebruikt zijn. Dat is het geval voor het Oxford-vaccin maar niet voor het
Pfizer/BioNTech-vaccin. Ook occulte geneeswijzen zijn niet geoorloofd.
GPPB.: Het refo-deepstate duo RD/SGP heeft in maatschappelijke en geestelijke zin al onherstelbare schade
aangericht, zowel aan het eerste als aan het grote gebod (Matth. 22:37-39), hoewel aan die profane
heiligheidsschennis een dodelijk prijskaartje hangt. SdB bewijst opnieuw dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht
heeft, aangezien ook het Pfizer vaccin cellen bevat van geaborteerde foetussen, ten spijt van alle deepstatewebsite's die beweren dat het Pfizer vaccin geen cellen bevat van geaborteerde babies. Bovendien is het Pfizer
vaccin een satanisch nano-vaccin die de menselijke DNA verandert en dus sowieso tempel-Gods-schendend is.
SdB beweert dus ook dat de regeringen die de abortusslachthuizen op volle toeren laten draaien,
zorgdragen voor de gezondheid van de bevolking. Degenen die dat sprookje geloven, zijn volstrekt
gehypnotiseerd en zijn niet eens een christen te noemen. Bovendien valt het DNA-veranderende c-vaccin voor
100 procent onder "occulte" middelen! Daarbij komt dat er al honderden dodelijke slachtoffers gevallen zijn die
zich lieten vaccineren met het Pfizer-vaccin, maar dat zal de corrupte MSM nooit publiceren en ook het
gelijknamige RD.NL niet.
Pfizer/Moderna COVID-19 Vaccines Used Aborted Fetal Cells in Testing Phases
https://russian-faith.com/news/pfizer-covid-19-vaccine-used-aborted-fetal-cells-testing-phase-n4169
https://www.naturalnews.com/2020-12-10-canada-approves-pfizer-biontech-vaccine-aborted-fetal-cell-line.html
https://all.org/a-coronavirus-vaccine-containing-aborted-baby-cells-yes/
https://www.thestandardsc.org/baxter-dmitry/cdc-admit-vaccines-contain-aborted-human-fetus-cells/
SdB: Een veelgebruikt argument tegen vaccinatie is dat je daarmee jezelf ziek maakt terwijl je gezond bent. Dit
bezwaar gold zeker in vorige eeuwen, zoals in de tijd van ds. Mather, toen vaccins onveilig waren en er relatief
veel slachtoffers vielen. Dat verklaart ook de weerstand in die tijd. De huidige vaccins tegen corona kunnen
echter geen corona veroorzaken.
GPPB.: SdB is een wolf in schaapsklederen, aangezien de recent toegediende Polio-vaccins van Bill Gates in
Afrika en in de Filippijnen de oorzaak was van een polio-epidemie in beide continenten. De C-vaccins zullen de
oorzaak zijn van een corona-virus-explosie onder de noemer van "een besmettelijker corona-mutatie-virus",
zoals die volgens Boris-clown-Johnson al rondwaart in de UK, maar in werkelijkheid een gevolg is van de
massaal toegediende c-vaccins.
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SdB: Er circuleren allerlei verhalen over de bijwerkingen van de huidige vaccins. De bijwerkingen die nu
bekend zijn, zijn echter minimaal. Ieder middel dat een werking heeft, heeft altijd een bijwerking. Lees maar
eens de bijsluiter van een gewone pijnstiller als ibuprofen. De meeste antibiotica hebben veel ernstiger
bijwerkingen dan vaccins.
GPPB.: Duivelse vaccin-misleiders, zoals SdB dat is, zwijgen de fatale gevolgen van het c-vaccin vanzelfsprekend
dood. De directe doden die al gevallen zijn door toediening van het c-vaccin is al wereldnieuws in de
alternatieve media, laat staan wat de uitwerking van het c-nano-vaccin zal zijn op lange termijn, als 5G massaal
geactiveerd wordt. SdB liegt doorlopend dat hij barst!
SdB: Grote bezorgdheid over bijwerkingen staat haaks op het gebruik van geneesmiddelen in het vertrouwen
dat ze alleen kunnen werken onder Gods zegen. Om te beoordelen of een eventuele bijwerking een reden is om
een behandeling te weigeren, moet het nut afgewogen worden tegen het risico. Daarom gebruiken
kankerpatiënten chemokuren, hoewel die ernstige bijwerkingen hebben.
GPPB.: God verbindt in der eeuwigheid Zijn zegen niet aan tempel-Gods-schendende middelen, zoals het cvaccin dat uitdrukkelijk wel is, inclusief algemene vaccins. Ook chemokuren die kankerverwekkend zijn, vallen
onder tempel-Gods-schendende middelen en die de tempel Gods schendt, dien zal God schenden (1 Kor. 3:17).
Bovendien is de door SdB gesuggereerde vleselijke "nut-risico afweging" volledig in strijd met zijn pretentie
"ten volle verzekerd zijn in het geweten", aangezien "ten volle verzekerden" die "nut-risico-afweging" niet
maken! Be aware: Wel of geen "nut-risico-afweging", het is allemaal demonstratief ongeloofs-wegwerk op de
brede weg des verderfs.
SdB: Waarom hebben christenen die nauwgezet leven het gebruik van vaccins dan steeds gezien als strijdig met
Gods voorzienigheid? Een belangrijke reden om vaccinatie af te wijzen, is dat die strijdig is met het eerste
gebod: mensen zetten er hun vertrouwen op. Dat is afgoderij. Koning Ahazia was aan het verkeerde adres door
genezing te zoeken bij Baäl-Zebub en God bestrafte hem daarvoor (2 Koningen 1:2-4). Afgoderij is een zonde
waar God in Zijn Woord zeer vaak tegen waarschuwt. Middelen die op zichzelf geoorloofd zijn, worden verkeerd
gebruikt als mensen menen dat hun genezing van dat middel afhangt. Dat was ook de reden waarom Israëls
koningen geen paarden mochten fokken, omdat ze op de Heere moesten vertrouwen (Deuteronomium 17:16).
GPPB.: Absolute onzin wat SdB hier beweert. Ware christenen geloven op grond van Gods Woord dat algemene
vaccins in strijd zijn met Gods voorzienigheid. Ten eerste, omdat degenen die niet ziek zijn de medicijnmeester
niet van node hebben, maar die ziek zijn. Ten tweede zullen ware christenen die lichamelijk ziek zijn, ook alle
tempel-Gods-schendende middelen (vaccins) resoluut van de hand wijzen, omdat die tempel-Gods-schendende
middelen sowieso van God vervloekte middelen zijn. SdB mag zich gevoeglijk rekenen tot een compagnon van
koning Ahazia, aangezien al zijn deepstate-artikelen afkomstig zijn van het altaar van baal-zebub. Opzich is een
krant geen afgodisch media-middel, maar de huidige MSM, inclusief RD.NL zijn de baal-zebub volledig
toegevallen en brengen, zoals het aloude spreekwoord leert, de leugens in het land, ja, met opgeheven hand!
God zal het zien en zoeken!
SdB: Wie ziet hoe in de loop van 2020 vrijwel elke wereldleider een onbegrensd vertrouwen uitsprak in
vaccins, ziet direct hoe strijdig dat is met het eerste gebod. De advertenties van de overheid om vaccinatie te
promoten, spreken dat ook uit: "Alleen samen krijgen we corona onder controle." In plaats van het horen van
Gods stem in deze pandemie, is er een toren van Babel gebouwd. Dit vertrouwen in de maakbaarheid van
gezondheid staat haaks op het geloof in Gods voorzienigheid.
GPPB.: Opnieuw pure onzin wat SdB hier schrijft, aangezien geen enkele wereldleider de intentie heeft om een
"onbegrensd vertrouwen" in vaccins te promoten, aangezien zij de huidige vaccins promoten in het kader van
de geplande depopulatie en om die reden zichzelf NIET laten vaccineren, ook Bill Gates niet. Regeringsleiders
die voorwenden gevaccineerd te zijn, zijn fake-gevaccineerd, zoals we onlangs met een Mike Pence-videoclip
keihard hebben bewezen. De door SdB geciteerde slogan "Alleen samen krijgen we corona onder controle" is
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slechts een dekmantel-slogan om de bigger picture -de Great Reset- uit te rollen. SdB weet dat ook bliksems
goed, maar hij speelt het duivelse deepstate spelletje mee, omdat hij zichzelf met ziel en lichaam heeft
overgeleverd aan het deepstate-cartel, en daarin ook zijn lezerspubliek wil meeslepen en zijn eigen achterban
verraadt voor 30 deepstate-zilverlingen.
SdB: Dat anderen met middelen afgoderij bedrijven, betekent niet dat ze collectief afgewezen moeten worden.
Zulke afgoderij is niet beperkt tot vaccinatie: bij de ontwikkeling van antibiotica en chemotherapie spraken
wetenschappers ook over de "magic bullet", de magische kogel. En veel mensen bedrijven op deze wijze
afgoderij met paracetamol, door hun vertrouwen op het middel te stellen in plaats van op Gods zegen. Hetzelfde
geldt voor de grote aandacht voor gezonde voeding en lichaamsbeweging.
GPPB.: SdB en consorte doen niet anders dan afgoderij bedrijven met talloze van God vervloekte middelen,
want dat hebben de honderden pro-deepstate/vaticaan RD-artikelen wel bewezen door de jaren heen. Het refodeepstate-duo RD/SGP is trouwens de "magic bullet" gebleken voor het reeds zwaar gehypnotiseerde Refodom,
inclusief al haar voorgangers. Bovendien blijkt uit alles dat SdB volledig beroofd is van elke common-sense, als
gevolg van zijn van God vervloekte handreikingen aan Sodom, aan DE Antichrist, aan de deepstate, aan de
corrupte MSM, aan de satanische NWO-elite, aan de WHO, aan de corrupte farmaceutische industrie, enz.
SdB: Dat maakt vaccinatie evenals de andere middelen tot een zaak van het geweten en een persoonlijke
worsteling voor Gods aangezicht, waarin ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd moet zijn. Het leven in
vertrouwen op Gods voorzienigheid is niet beperkt tot de keuze om wel of niet te vaccineren, maar vraagt een
levenshouding waarin een christen zich in álles afhankelijk weet van en onderwerpt aan Gods leiding, zodat hij
in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan zijn, zoals de Heidelbergse Catechismus zegt. De
schrijver daarvan, Zacharias Ursinus, zegt dat dit leidt tot een vast vertrouwen en hoop op God in het
toekomende, namelijk dat Hij ons bijstaat en ons Zijn goedheid nooit onthouden zal.
GPPB.: SdB is een duivelskunstenaar, die wel Gods Woord in de mond neemt, maar datzelfde Woord met zijn
praktijken verraadt, verkracht, vervalst, overtreedt. Omtrent vaccinatie "in je gemoed ten volle verzekerd te
zijn", koppelt aartsleugenaar SdB aan de keuze van de autonome mens en hij heeft niet eens door dat hij zichzelf
tegenspreekt en puur belachelijk maakt, maar God zal het zien en zoeken, omdat hij Schriftverkrachtend
argumenteert met een vrome smoel en onder een vals-gristelijke vlag. Hetgeen Zacharius Ursinus zegt wat SdB
van hem citeert, geldt alleen Gods ware vervolgde kinderen buiten de legerplaats onder het heiligend kruis van
Christus en daar is meneer SdB een verklaarde vijand en vreemdeling van, zoals geschreven is: "Zij belijden, dat
zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle
goed werk ongeschikt", Tit. 1:16. "Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken
de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt", 2 Pet. 2:17.

KLIK OP DE ONDERSTAANDE LINK TER INZAGE WETENSCHAPPELIJK VACCINATIE-RAPPORT
http://www.providencemountainranch.com/2020-RVP-Effecten-inhoudsstoffen%20huidige%20vaccinaties.pdf
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