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“Stemmen is altijd kiezen uit twee kwaden”
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GPPB.: RD-demon, W. Kranendonk, heeft met name in de
verkiezingstermijn alle registers open getrokken om crimineelpedo Joe Biden te verhemelen en president Trump te
demoniseren en dan denkt hij ook nog dat niemand zijn diaboluspraktijken doorziet, laat staan dat hij er rekening mee houdt dat
Gods ogen de ganse aarde doorlopen en een ieders werk zal doen
komen in het gericht. Kranendonk is bezwangerd van 1
onderwerp, namelijk “de levenswandel van Trump”, terwijl RDdemons, zoals Kranendonk dat uitdrukkelijk is, zwaarder oordeel
zullen ontvangen dan Trump, omdat mensen als Kranendonk de
weg geweten hebben en die niet bewandelen. Ik kan me niet
voorstellen dat er nog mensen zijn die enige waarde hechten aan
het doodzieke geschrijf van RD-demon W. Kranendonk. Met zijn
liberale zoon, J.W. Kranendonk, is het al niet beter gesteld, want
die gaat voor pedofiel Joe Biden en hij hanteert de deepstatekrankzinnige demopolitieke CNN-pro-Biden-anti-Trump-polls als
een betrouwbare bron. Zoonlief wordt het lachwekkende predicaat van “Amerikakenner” opgeplakt, maar hij
weet net zoveel van het Amerikaanse politieke systeem als een mol van de planeet Jupiter.
Opnieuw wordt president Trump door W. Kranendonk in dit RD-artikel gedemoniseerd, maar nu laat hij een stel
valse leraars buikspreken om zijn anti-Trump-ideologie te stijven. De krankzinnige Kranendonk doet voorkomen
alsof een Amerikaanse president perse “oudgereformeerd” moet zijn, terwijl hij coronadata-zwendelaar,
vrijmetselaar en satansaanbidder, Rutte, ongemoeid laat. Kranendonk openbaart zich -net als zijn opvolger,
Steef de Bruijn- als een Haman, die voor de geloofs-onbuigzame Mordechai een galg had opgericht, maar er zelf
aan kwam te hangen. Genoemde RD-hamans, zullen op de dag van het oordeel veroordeeld worden door wijlen
dr. Udo Ulfkotte (zie afbeelding), aangezien zij met hun valse MSM-praktijken in het geheel niet met God rekenen
en dat zal hen duur komen te staan. Hoewel het RD.NL nog voor geen tienduizendste procent media-invloed
heeft, is het RD.NL een van de meest satanische kranten ter wereld, aangezien de genoemde refo-pulpkrant in
Apeldoorn opereert onder een vals-gristelijke vlag. Dat is dan ook de reden, dat we de publieke diaboluspraktijken van het RD.NL in het licht van Gods Woord publiek aan de kaak stellen, op Gods bevel. We zullen
enkele citaten uit het WK-artikel onder de loep nemen en van commentaar voorzien.
WK: Fred Price, voorganger van de megakerk Crenshaw Christian Center, weet een ding heel zeker. “Tussen
christelijk geloof en trumpisme staat geen isgelijkteken. Wie dat beweert, verbastert de Bijbelse boodschap.”
Op welke kandidaat een burger stemt, is volgens hem een persoonlijke zaak. “Ieder moet daarbij een eigen,
gewetensvolle afweging maken. En ik kan me voorstellen dat een kandidaat de voorkeur heeft omdat die een
aantal uitgangspunten heeft die beter aansluiten bij Gods geboden. Maar stemmen op een politicus is stemmen
op een mens en dat is altijd kiezen uit twee kwaden. Wie dan je stem ook krijgt, je kiest altijd voor het kwaad.
Bedenk dat geen enkele politicus een bouwer van Gods Koninkrijk is. Dat hoeft ook niet, want dat bouwt God
Zelf wel”, zegt Price. Een stemadvies wil hij daarom niet geven”
GPPB.: Kranendonk is blijkbaar uitgeraasd, aangezien hij nu alleen anderen laat buikspreken, om zijn gram op
Trump te botvieren. De eerste buikspreker is valse leraar, televisie-dominee, Fred Price. Friederik. K.C. Price,
is voorganger van een valse kerk in Los Angeles en hij is een volbloed antinomiaan en een Schrift- en
scheppingsverkrachter van de eerste orde. -Klik op link: http:www.atruechurch.info/fredprice.html
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Kranendonk brengt Price in stelling, omdat Price -in geestelijk opzicht- van dezelfde satanische bloedlijn is als
Kranendonk. Een demon verkondigt niet altijd alleen maar leugens, maar een demon doet bijna niet anders dan
waarheid en leugen met elkaar vermengen. Volgens Price is een politieke stem uitbrengen kiezen tussen twee
kwaden en altijd kiezen voor het kwaad. Wel, dat is naar waarheid gezegd! Deze uitspraak van Price is een
opmerkelijke definitie van de van God vervloekte politiek van de fascistische SGP, nl. kiezen tussen kwaden,
terwijl de bedrijvers ervan door de Heilige Geest bij monde van Paulus onder het oordeel der verdoemenis
worden geplaatst (Rom. 3:8). Stemmen op de SGP is stemmen op het kwaad, en dus van God vervloekt. Price,
noemt het kiezen voor het kwaad evenwel “een persoonlijke zaak en elke burger moet volgens hem “een
gewetensvolle afweging” maken. Het feit dat Gods ware volk geen politieke stem uitbrengt, is voor Price een
vreemde zaak en daarin onderscheidt Price zich niet van het leger refo-dominees, want die stemmen praktisch
allemaal op de SGP/CU/CDA, ofwel voor het van God vervloekte kwaad. Price leert conform de kerkpolitieke
refo-dominees, dat stemmen voor het kwaad een persoonlijke en gewetensvolle zaak is, terwijl Gods Woord zoals gezegd- het kiezen voor het kwaad onder het oordeel der verdoemenis plaatst (o.a. in Rom. 3:8). Fred Price
maakt dus volstrekt geen uitzondering op de kerkpolitieke bedriegers binnen het Refodom. Kranendonk brengt
valse leraar, Price, in stelling, omdat hij het helemaal eens is met wat Price leert, dat is duidelijk. Price geeft zijn
kerk-members geen stemadvies en waarschuwt hen al helemaal niet voor crimineel Joe Biden en zijn satanische
agenda. Price en Kranendonk zijn dus twee handen op één satanische buik.
WK: Ook de in Nederlands bekende Tim Keller geeft dat zijn gemeenteleden niet (stemadvies). “Stemmen is een
zaak van het eigen geweten. Nergens in de Bijbel staat dat je op een bepaalde kandidaat moet stemmen.” Keller
stelt dat de Bijbel de mensen wel belangrijke noties geeft die bij een keus in het stemhokje zwaar moeten wegen.
“We zijn verplicht om voor de armen te zorgen en de kwetsbaren te beschermen. Daarvoor zijn verschillende
strategieën denkbaar. Je kunt hoge belasting heffen om daarmee overheidsdiensten te financieren. Je kunt ook
juist lage belastingen vragen, zodat particuliere liefdadigheid kan floreren. Daar denken Democraten en
Republikeinen heel verschillend over. En daar mag elke christen een eigen keus in maken.”
GPPB.: De tweede buikspreker die Kranendonk laat kwaken in zijn eigen straatje, is valse leraar/evolutionist,
Tim Keller, die we met andere valse leraars van het New Calvinism, uitgebreid hebben exposed op de DRVwebsite. Ook Keller leert conform Price, dat een politieke stem uitbrengen, “een zaak is van eigen geweten.”
Keller leert dus dat de autonome mens zelf zijn keuze maakt tussen twee kwaden.
Ondertussen is het Kranendonk die deze valse leraars met hun valse autonome-mens-leer in stelling brengt,
ergo, Kranendonk heeft zichzelf al jaar en dag geprofileerd als een autonome mens, die met zevenmijlslaarzen
over de zondeval heenstapt en de mens de keuze laat, op welk kwaad hij kiezen wil. Opmerkelijk is dat Keller
het anarchistische beleid van de democraten, de terreuracties van de door George Soros gefinancieerde
terreurgroepen BLM en Antifa en de criminele praktijken van Joe Biden, verzwijgt. Keller maakt zich er
goedkoop vanaf, door te stellen dat “de Democraten en de Republikeinen heel verschillend denken en dat elke
christen zijn eigen keuze daartussen moet maken”, alsof Gods Woord leert dat het verbondskinderen straffeloos
is toegestaan om te kiezen voor het kwade. Het is te absurd voor woorden dat Kranendonk dit soort oude-mensuitbraaksels ten voorbeeld stelt, om een stem op de politiek hoe dan ook te rechtvaardigen en voor dat doel,
heiligt hij alle middelen, zoals de autonome mens-uitbraaksels van deze valse leraars.
WK: Nadat Keller enkele maanden geleden dit standpunt publiek maakte, kreeg hij van vooraanstaande
orthodoxe christenen scherpe kritiek. De algemene teneur was: Hoe kun je als Bijbelgetrouw christen zo’n
vrijblijvend advies geven als je weet dat de ene kandidaat abortus verder wil liberaliseren (Biden) en de ander
deze praktijk wil beperken (Trump)? Sommigen stelden zelfs dat Keller de legalisering van abortus steunde.
Daarop reageerde hij in een tweet: “De Bijbel vertelt me dat abortus een zonde en een groot kwaad is. Maar de
Bijbel vertelt me niet wat de beste manier is om abortus in dit land te verminderen of te beëindigen en evenmin
welk beleid het meest effectief is.”
GPPB.: Kranendonk is duidelijk een demon, aangezien hij “de scherpe kritiek van vooraanstaande orthodoxe
christenen”, jegens de uitspraken van Keller, in stelling brengt om zowel Keller als “orthodoxe christenen” het
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recht toe te kennen van hun autonome mens-mening. In de eerste plaats is hier geen sprake van “orthodoxe
christenen”, aangezien Gods Woord dat onderscheid nergens maakt. Er bestaan tenslotte maar twee soorten
mensen op aarde, namelijk brede-weg-wandelaars en smalle-weg-pelgrims. Smalle-weg-pelgrims brengen geen
politieke stem uit, omdat zij hun ja-woord aan Christus gegeven hebben, op grond van Zijn ja-woord aan hen.
Bij Keller komt opnieuw de Schrift-verkrachtende aap uit zijn mouw, als hij zegt: “De Bijbel vertelt me dat abortus
een zonde en een groot kwaad is. Maar de Bijbel vertelt me niet wat de beste manier is om abortus in dit land te
verminderen of te be-eindigen en evenmin welk beleid het meest effectief is”, terwijl Gods absolute gebod ten
aanzien van abortus luidt: “Gij zult niet doden!”
Nogmaals, het is Kranendonk die deze ketters in stelling brengt, omdat hij hun ketterijen onderschrijft. In dit
geval laat hij Keller buikspreken, nl. “dat abortus wel een groot kwaad is”, maar met dezelfde godslasterlijke
mond leert Keller “dat Gods Woord niet leert wat de beste manier is om abortus te be-eindigen.” Keller openbaart
zich hier duidelijk als een godslasterende atheist, want de enige bijbelse eis voor de overheid om abortus te beeindigen, luidt: “Gij zult niet doden”, op straffe des drievoudigen dood! Dus ook in de tijd moet het recht zijn
loop hebben en moeten de abortusdaders worden berecht en gestraft met de doodstraf, gelijk geschreven is:
“Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens in Zijn
beeld gemaakt”, Gen. 9:6.
WK: Dat het persoonlijk leven van Trump lang niet altijd strookt met de Bijbelse normen, beseffen Treffer en
Haynes heel goed. “Ik vergelijk Trump met koning Kores. Die leefde als heiden, maar hij werd toch de knecht van
God genoemd.”
GPPB.: Ja, en dat het persoonlijke leven van RD-demon Kranendonk & Co, volstrekt in strijd is met het
genadeleven, daarvan siddert zelfs de duivel. We gaan niet alle citaten van Kranendonk behandelen, want al die
politieke voor en tegens, is een demonstratie van een politiek poppenspel uit de hel, maar Kranendonk maakt
met zijn poppen-hellespel een vuile afleidingsmanoeuvre, aangezien hij de roepende zonden van kerk, land en
volk in eigen land, en de duistere praktijken van het deepstate-duo Rutte/deJonge gemakshalve verzwijgt. Ook
hoor je geen enkele RD-demon over de Epsteinse pedo-praktijken van oud-president Clinton, noch over de 911inside-job van oud-president Bush, noch over de mega-schandalen van de Obama-Clinton-Biden-clan.
In bovenstaande WK-quote wordt er door een door Kranendonk opgevoerde buikspreker evenwel een bijbelse
waarheid gezegd, namelijk, dat de heidense koning Kores een knecht (gezalfde) van God genoemd wordt in Gods
Woord (Jes. 44:28 - Jes. 45:1). Kranendonk en genoemde buikspreker zouden president Trump die status niet
geven, maar ondanks zijn wereldgelijkvormigheid, wordt ook Trump door de Heere als instrument in Zijn hand
gebruikt, ten goede en/of ten kwade. Koning Kores handelde in Gods gunst en dat kan deels ook gezegd worden
t.a.v. het anti-abortus en anti-deepstate/WHO/VN/Global-warming-hoax-beleid van president Trump. Maar dat
kan op geen enkele manier gezegd worden van de criminele deepstater, Joe Biden en daar is ook geen
gebed voor mogelijk, omdat deepstaters hun ziel publiek en profaan aan de duivel hebben verkocht en reeds
het beest aanbidden. Daar komt bij dat Kranendonk -zoals gezegd- de brute corona-leugen-propaganda en
de nazistische corona-maatregelen van het regime Rutte compleet doodzwijgt, maar die praktijken promoot
over de lijken van honderdduizenden vroegtijdig gestorven corona-maatregel-slachtoffers! Over zondebedrijf
gesproken!
Ik wil het hierbij laten, want wat de rest van de buiksprekers zeggen die Kranendonk laat opdraven in zijn
artikel, is van dezelfde ziekelijke inhoud, namelijk: Trump dit en Trump dat, Trump zus en Trump zo, terwijl ze
lucifer-aanbidder, Joe Biden, buiten beschouwing laten. Kranendonk die zwanger is van zijn doodzieke antiTrump-ideologie, kan nog niet eens in de schoenen van Trump staan, aangezien Trump nog een zekere
oprechtheid aan de dag legt, door het satanische van de deepstate te exposen en te bestrijden, en daarom wordt
hij zo massaal gehaat. In dat opzicht typeert hij (hoewel in natuurlijke zin), Gods ware kinderen die om Christus
wil door allen gehaat worden, maar van dat laatste is de autonome mens, Kranendonk, vreemdeling en vijand
en daarin onderscheidt hij zich niet van zijn RD-Haman-opvolger, Steef de Bruijn, de politieke SGP-Haman Van
der Staaij en de ganse refo-priesterschaar, die met hun zogenaamd “verantwoordelijkheids-geloof” zichzelf en
anderen bedriegen voor de eeuwigheid. Het initiatief van “de Club van Nederhemert”, o.l.v. dr. W.J. op ‘t Hof, zal
die algehele refo-afval alleen maar bespoedigen! Maranatha!
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