GEPROPAGANDEERDE POLITIEKE RD-VERANTWOORDELIJKHEID
-EEN DROOMBEELD VAN DE OUDE MENS ONDER DE WETMet name in de goebeliaanse opinie-etalagekast van de Jezuïtische RD-krant verschijnen doorlopend
provocerende spot-artikelen die Gods Woord en het ware geloof vervalsen, ont- en verkrachten. Onlangs
werd er in het RD een horror-artikel geplaatst van een moordenares, een moeder, die abortus op haar
eigen kind als ‘een opluchting’ had ervaren, terwijl het RD geen enkele melding maakt van het bijbelse feit
dat elke moeder die een abortusmoord laat plegen op haar ongeboren kind, een moordenares is die de
bijbelse doodstraf moet ondergaan. Nee, het plaatsen van dit soort profane horror-artikelen, is bij het RD
een van God vervloekte trend geworden, o.a. om het blinde refovolk en haar voorgangers klaar te stomen
voor de aanbidding van het beest.
De Heilige Geest leert bij monde van de apostel Petrus in (o.a. in 2 Petrus 3) dat er in het laatste der dagen spotters
zullen komen die hun godslasterlijke leringen en gelijknamig gedrag, publiek zullen etaleren en Gods Woord
willens en wetens zullen vervalsen, ont- en verkrachten. Dat is wat de politiek doet, wat de SGP doet, wat het RD
doet, wat het team gewetenloze refo-schurken doet (door de abortusgrens van 24 weken te diplomatiseren), dat is
wat het 2e team gewetenloze refo-schurken onder aanvoering van dr. P. de Vries doet omtrent het lhbt-debat (door
het ‘sodomiet-zijn’ van het ‘sodomitische doen’ te scheiden en het ‘homo-zijn’ te kerstenen), en dat is ook wat
Stefan Beyer doet met zijn politieke verantwoordelijkheids-kretologie, namelijk, Gods Woord willens en wetens
vervalsen, ont- en verkrachten.
De titel van het RD-artikel luidt:

“Christenen hebben een politieke verantwoordelijkheid”
RD-Opinie - 03-12-2018
door: Stefan Beyer
PS. Beyer is voorganger van de Evangeliumsgemeinde te Jena (Oost-Duitsland) en namens de FDP lid van de
raadscommissie jeugdzorg in die stad. Een langere versie van dit artikel verscheen eerder in het Duitse tijdschrift
Timotheus Magazin.
Comment: De titel van het RD-artikel is al volbloed atheïstisch, aangezien Gods ware kinderen geen politieke,
maar een bijbelse geloofsovertuiging hebben die volstrekt a-politiek is. “Politieke verantwoordelijkheid” bestaat
niet eens, aangezien elk mens zijn verantwoordelijkheid totaal verzondigd heeft in het paradijs. “Politieke
verantwoordelijkheid” is een droombeeld van de oude mens onder de wet. Bovendien is politiek bedrijven ALTIJD
boerenbedrog; het kiezen tussen kwaden (= SGP-politiek), hetgeen Gods Woord onder het oordeel der
verdoemenis plaatst (Rom. 3:8). De titel had dus moeten luiden: “De oude mens onder de wet beeldt zich
politieke verantwoordelijkheid in.” Het RD en de SDP en alle SGP-dominees, promoten de van God vervloekte
samenstemming van Christus met de Belial, want dat is de juiste definitie van de gristelijke politiek.
Beyer: Als je als christen in de politiek zit, moet je een christelijke levensbeschouwing hebben die op de Bijbel
gebaseerd is en die een antwoord geeft op belangrijke theologische vragen.
Comment: Christenen die in de huidige demon-politiek zitten, zijn mond-christenen en meinedigen, niet eentje
uitgezonderd. Een christen die demon-politiek bedrijft, is een hypocriet en kan geen bijbelse levensbeschouwing
hebben, omdat Gods Woord geen democratisch-politieke levensbeschouwing leert. Gods Woord geeft ook geen
antwoord op theologische vragen van zulke mond-christenen, aangezien mond-christenen geen bijbelstheologische vragen hebben, maar alleen zwanger zijn van Schrift-kritiek. Ware kinderen Gods zullen zich evenwel
niet terugtrekken uit het openbare leven, nee, zij zijn levende getuigen van Christus en zullen elke vorm van
gristelijke demon-politiek met de grond gelijk maken door het zwaard des Woord en des Geestes. Dat geldt ook
voor de gewetenloze schurken-teams die in het RD hun samenstemming van Christus en de Belial promoten. Met
name SGPlayer Vd Staaij, RD-acteur S. de Bruijn en HHK-wolf P. de Vries zijn gewetenloze top-schurken gebleken.
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Beyer: Twee dingen hebben mij heel erg geholpen. Ten eerste beluister ik regelmatig de dagelijkse podcast van de
Amerikaanse theoloog Albert Mohler, ”The Briefing” (de uitleg, red.). Dr. Mohler is rector van het Southern Baptist
Theological Seminary, een groot theologisch seminarie van gereformeerde snit. In zijn podcast becommentarieert
hij dagelijks nieuws vanuit een christelijke levensbeschouwing. Daardoor helpt hij anderen over politieke vragen
na te denken en om op basis van Bijbelse lijnen een mening te vormen. Mohler weigert eenvoudige antwoorden te
geven, behalve bij onderwerpen waarover de Bijbel heel duidelijke uitspraken doet, zoals over abortus. Bij veel
andere vragen (bijvoorbeeld wat de rol van de staat is, hoe internationale betrekkingen geregeld moeten zijn en
welke vluchtelingenpolitiek juist is) geeft de Bijbel veel puzzelstukken, waarmee je een wereldbeeld moet
samenstellen. In de tweede plaats had ik baat bij een boek van David VanDrunen, getiteld ”Natural Law and the
Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought” (Het natuurrecht en de tweerijkenleer.
Een onderzoek naar de ontwikkeling van het gereformeerde sociale denken).
Comment: Beyer heeft zich door twee dingen van de wal in de sloot gelanceerd, aangezien Albert Mohler ook tot
de spotters behoort die Petrus beschrijft in 2 Pet. 3. Mohler behoort tot de club ‘New Calvinism’, ofwel de club van
volbloed pelagianen, een club die evenwel aangeprezen wordt door dr. P. de Vries.
Met David VanDrunen is het al niet beter gesteld. VanDrunen leert, conform de pro-Ratzinger-scriptie van Mattijs
van Ittersum, dat Rome na het tweede concilie in Florence, haar oude leerstelling, namelijk, ‘dat niemand zalig kan
worden buiten het lidmaatschap van de RKK’ (extra Ecclesiam nulla salus), herzien heeft van exclusiviteit naar
pluriformiteit, “from soteriological exclusivisity to inclusivity.” Zie: “VanDrunen On Catholic Inclusivity And
Change”.
Met de 1 wereldreligie-promotie door Rome, met name door de huidige NWO-pope Franciscus, is Rome echter
geen steek veranderd en zal ook niet veranderen. Rome is en blijft DE ANTICHRIST, ofwel de vrouw [de hoer] op
het scharlaken rode beest (Openb. 13; 17), de mens der zonde, de zoon des verderfs (Thess.2:2-3). Trente en
Florence zijn twee godslasterlijke handen op 1 pedofiele buik.
Beyer: Als ik met de commissie jeugdzorg vergader, gebruik ik niet de Bergrede als argument, maar algemene
principes van gerechtigheid. Die hebben echter wel een Bijbels fundament, namelijk in de Tien Geboden. Ik kan
ervan uitgaan dat de niet-christenen in de commissie allemaal een algemeen besef van gerechtigheid hebben.
Daardoor kun je een politieke consensus bereiken.
Comment: 1. Bedoelt Beyer de pedofiele Commisie Jeugdzorg? 2. De geroepen getuigen van Christus, doen nooit
een beroep op ‘een algemeen gerechtigheidsbesef’ van de oude mens onder de wet, aangezien zulk een algemeen
oude-mens-besef zwanger is van eigengerechtigheid en dat is volstrekt contra het recht van God. Beyer openbaart
duidelijk zijn oude-mens-intentie, namelijk om consensus te bereiken met het eerste en tweede beest (Openb. 13:1
- Openb. 13:11), zoals de SGP en het RD dat ook doen. De betekenis van een politieke consensus is: de mening van
de valse oecumene, waarvan geschreven staat: “Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het
beest overgeven”, Openb. 17:13.
Tenslotte: Het soort artikelen a la Beyer maakt juist deel uit van de consensus-propaganda die de top van het RD
voor ogen heeft en dat is ook exact de politiek van de SGP, namelijk, om het volk klaar te stomen voor de
aanbidding van het beest, in opdracht van de illuminatie.
“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.
GPPB.
Dit artikel is een publicatie van www.derokendevlaswiek.com
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