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Geacht College van Bestuur, Raad van Toezicht, Identiteitsraad, Directie,

Met leedwezen heb ik moeten constateren dat het VLC (met héél de reformatorische gezindte) op alle terreinen vér
is afgeweken van de leer die naar de godzaligheid is. Alle waarschuwingen ten spijt, gaat men door op een weg van
God af. Men (b)lijkt te zijn overgegeven aan de verharding (tweede trap van de verwerping); en na de verharding
volgt de verwoesting!

Men gaat -zonder éérst God te vragen en antwoord op te merken- mee in het overheidsbeleid omtrent het griepvirus
corona en legt gezonde leerlingen, docenten, medewerkers en ouders allerlei repressiemaatregelen op welke
indruisen tégen Gods heilig Woord volgens Lukas hoofdstuk 5 vers 31b: “Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester
niet van node, maar die ziek zijn.” 

In het officiële WHO-bulletin van 14 oktober jl., staat letterlijk dat het IFR (sterftepercentage onder zieken) voor de
hele bevolking tot 70 jaar slechts 0,05% is (dat is één sterfgeval op tweeduizend mensen ten gevolge van corona,
MNvS), en corona hetzelfde is als een seizoensgriep, óók inclusief de ouderen. Snapt u het nog? Dit duivels politiek
beleid (zie site van World Economic Forum) heeft duizenden tentakels. Hiermee komt de voorzegde profetie van
het gruwelijk en wrede vierde koninkrijk van Gods Woord in ons tijdsgewricht tot haar vervulling. Nederland heeft
zich in 2005 geklonken aan het WHO-beleid en volgt dat met circa 200 andere landen voetstoots op. De VS (Trump)
is hier notabene recent uitgestapt!

De hele reformatorische gezindte (b)lijkt echter te zijn verblind; zélfs in rechterflank van onze gezindte loopt men
in de kerk met mondkapjes op. Als we ons gezicht in Gods huis vermommen met zo’n mombakkes, is er geen sprake
meer van een eredienst, maar van een afgodendienst. God zal het zien en zoeken. God roept ons nog toe bij monde
van de apostel Johannes om met deze babylonische afgodendienst te breken: “Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij
aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt”, Openb. 18:4.

World Economic Forum
https://www.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2020

SDG Nederland
https://www.sdgnederland.nl/

Men kent Gods Woord niet (meer) en men buigt voor het van God vervloekt politiek overheidsbeleid. Dat zeg ik niet,
dat leert mij Gods Woord bij monde van de profeet Jeremia hoofdstuk 17 vers 5: “Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de
man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt!” 

In diezelfde zin laat men zich leiden door de gouden kalveren van onze reformatorische gezindte: de SGP en het RD,
die gehéél zijn verwikkeld in ditzelfde politieke systeem en dat volledig steunen! Zo wordt héél de reformatorische
gezindte meegesleept naar het eeuwig verderf! Men weigert God te vragen, laat staan op te merken wat antwoord
God hen (ons) geeft (denk aan Sadrach, Mesach en Abednego). Deze mannen werden in het oordeel verlost. De hele
reformatorische gezindte lijkt het oordeel Gods te willen ontvlieden door op mensen te vertrouwen en het goddeloze
politieke overheidsbeleid te volgen. Géén dominee en géén kerk is hiervan uitgezonderd! Ds. Du Marchie van
Voorthuyzen zei in 1985 al: “De kerken zijn als een kaartenhuis, wanneer God er een kaartje uittrekt, dan stort alles
inéén!” 

Geen enkele -op Gods Woord gegronde- getuigende stem tegen de overheid wordt gehoord. Men laat zich beperken
en volgt de aangegeven repressiemaatregelen voetstoots op, of men doet wat water bij de wijn. Het ’s zondags
werkbezoek van Van der Staaij en Grapperhaus in de GGiN te Barneveld om achter de schermen over zogenaamd
maatwerk te spreken, wordt door God bezocht met de roede en bittere tegenheên! En nog komt men niet in de
schuld en gaat men op de ingeslagen weg door! De (nuchtere en wakkere) kinderen dezer wereld (worden met name
in het RD weggezet als complotgekkies en oproerkraaiers, maar dezen) zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts,
in hun geslacht volgens Lukas hoofdstuk 16 vers 8b. Het duivels beleid, de SDG en een Bill Gates worden gekerstend,
waarmee de lezers worden vergiftigd en worden voortgestuwd naar hun eeuwig verderf! Gods Woord leert ons:
“Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.”

Pierre Capel over corona:
https://www.youtube.com/watch?v=841w-vLIeaU&t=900s

https://www.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2020
https://www.sdgnederland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=841w-vLIeaU&t=900s
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Pierre Capel over angst de grootste sloper:
https://www.youtube.com/watch?v=NCGtw-21miM&t=406s

Dave Cullen over de routekaart van dit beleid:
https://www.youtube.com/watch?v=lKCTkLJbtT4&t=6s

Vernon Coleman (een voormalig huisarts)
https://www.vernoncoleman.com/

Men gaat volledig mee en soms zelfs voorop met alle opgelegde maatregelen en wordt zo klaargestoomd voor het
merkteken van het beest (het min of meer verplicht vaccin), waar men impliciet al mee heeft ingestemd door het
overheidsbeleid te volgen. Vanaf Maart j.l. weten we al dat alle maatregelen zullen leiden tot een verplicht vaccin,
anderszins zal men worden buitengesloten volgens Openbaringen hoofdstuk 13 vers 17: “En dat niemand mag kopen
of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.” 

De Paus -de Antichrist die volledig verweven is met het wereldwijde politiek systeem met zijn honderden zo niet
duizenden (politieke) tentakels- schrijft in zijn encycliek dat alle landen de macht moeten overdragen aan de Nieuwe
Wereld Orde onder VN-bestuur om de totale mensheid in zijn duivelse klauwen ten verderve te doen gaan.

De voorzegde profetiën in Gods Woord krijgen hun vervulling. Ik wil u wijzen op Mattheüs hoofdstuk 24 waar wij
lezen: “En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des
tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den
anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de
discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw
toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen
van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar
nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere
koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die
dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult
gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander
overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de
ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het
einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis
allen volken; en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken
is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!).”

Daniël 7:7: “Het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en
verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest
waren; en het had tien hoornen. (= de wereldlijke Antichrist - Openb. 13:11 spreekt van de geestelijke Antichrist).

Daniël 7:19-23: “Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, hetwelk verscheiden was van al de andere, zeer
gruwelijk, welks tanden van ijzer waren, en zijn klauwen van koper; het at, het verbrijzelde, en vertrad het overige met
zijn voeten. En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die opkwam, en voor denwelken
drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die ogen had, en een mond, die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter
was, dan van zijn metgezellen. Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht,
Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde
tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten. Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat
verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze
verbrijzelen.” (vierde wereldrijk volgens de Nieuwe Wereld Orde).

Ik bid u deze e-mail ter harte te nemen en te (laten) handelen en wandelen naar Gods Woord en Zijn geopenbaarde
wil.

Gods zegen,

M.N. van Staveren
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