SGP-RD
dodendans
rond het
fascistische
Euro-Babel-beest
Het is in Gods Woord voorzegd dat in
het laatste der dagen degenen die op
de aarde wonen het beest zullen
aanbidden (Openb. 13:12), met
uitzondering van degenen die door
Christus gekocht zijn (Openb. 14:1-5).
Het is meer dan duidelijk dat met name
de SGP en het RD ertoe gezet zijn (Rom.
1:32 - 1 Pet. 2:8) om de belijders
binnen het Refodom met hun
voorgangers klaar te stomen voor de
aanbidding van het beest, hetgeen
reeds hoorbaar en zichtbaar is.
Eurobabel is een creatie van een
nazistisch en dictatoriaal cartel,
waarvan de bewijzen onweerlegbaar
zijn aangetoond.
Zowel de fascistische SGP als het
bilderberger RD profileren zich in alles
als lakeien van de Illuminatie, en lopen
aan de band van de officiële MSMpropaganda en de politiek-correcte
code, hetgeen barstende leugens zijn
die volgens de criminele en fascistische
2030-agenda zijn voorgeschreven,
zoals ook het Euro-Babel-beest zich
openbaart. Pro-Eurobabel-propaganda
door SGP en RD, (zie o.a. RD-artikel
links), zijn aan de orde van de dag.
De voormannen van het RD en de SGP,
inclusief alle SGP-leden/dominees,
horen thuis in de beklaagdenbank van
Neurenberg II, als zijnde misdadigers
tegen de mensheid en verkrachters van
Gods Woord en zij zullen voor de
rechterstoel van Christus geen bestaan
hebben als zij zich niet bekeren.
Voor degenen die in het licht van de
bijbelse profetie enig onderzoek doen
is het volstrekt duidelijk dat de Elite
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niet echt probeert hun verraderlijke plannen die ze voor ons in petto hebben, te verbergen, hetgeen ook blijkt uit
de vele doorzichtige pro-Antichrist RD-artikelen en pro-Illuminatie SGP-praktijken.
Het doel van de Illuminatie is om uiteindelijk te komen tot één dominerende en
fascistische wereldregering, één economisch systeem, één wereldreligie,
genaamd “The New World Order”, waarin er geen burgerrechten meer bestaan,
geen privacy, en geen plaats voor de ware godsdienst en een verbod op het
ware Christen-zijn.
Ook blijkt de elite verzot te zijn op symbolen en overal kom je ze dan tegen;
tekenen die hun wens uitdrukken om te komen tot een nieuwe wereldorde
(NWO). Je ziet allerlei satanische symbolen op gebouwen, op monumenten en
zelfs op het geld, o.a. op de Griekse 2 euro-munt (zie afbeelding).
In 2013 is een nieuwe serie eurobiljetten in omloop gebracht met daarop de
Griekse godin Europa. Ook de Amerikaanse dollarbiljetten staan vol met
satanische symboliek en zelfs de ineenstorting van de twin-towers staat al jaar
en dag op de genoemde dollarbiljetten afgebeeld, lang voordat 911 plaatsvond.
Bekende voorbeelden van hoe de Elite deze symbolen gebruikt zijn o.a. Denver Airport en the Georgia
Guidestones; de herrezen toren van Babel in Straatsburg (EU-parlementsgebouw - zie RD-afbeelding hierboven),
met de vrouw op het beest erbij geplaatst (zie afbeelding hieronder).
Het Europese Parlement bezit sinds
1999 een nieuw gebouw in
Straatsburg. De ontwerpers van dit
gebouw hebben zich laten inspireren
door het beroemde schilderij de
"Toren van Babel" van de Vlaamse
schilder Pieter Bruegel. Op de EUposter luidt het opschrift: “Vele
tongen, één stem!”
Dat is de NWO-kreet van de valse
oecumene, nl. van de geestelijke en
van de wereldlijke Antichrist, zoals
ook i n G o d s W o ord wo rdt
aangetoond: “Enerlei spraak” (Gen.
11:1), “Enerlei mening” (Openb.
17:13). Europa is dus bezig met
dátgene te herstellen wat God
vernietigd heeft, namelijk het oude
Babel van Nimrod uit Genesis 11,
ofwel de toenmalige Babylonische
Verenigde Naties en de toren van
Babel door een spraakverwarring.
Een journalist uit Straatsburg vroeg
aan een EU volksvertegenwoordiger:
"Waarom is het gebouw van het Europese Parlement een replica van de Toren van Babel?" Zijn reactie: "Waar zij
3000 jaar geleden faalden, dat wil Europa nu afmaken." En met dat EU-satanisme danst het refo-duo SGP/RD
volop mee! De huidige Verenigde Naties heeft dan ook dezelfde satanische drijfveren als het Euro-Babel-beest,
terwijl de fascistische SGP en de Jezuïeten-krant, het RD, met beide fascistische bewegingen participeren. Het
parlements-gebouw in Straatsburg symboliseert de Toren van Babel. Babylon en Rome is als een valse oecumene
terug te zien in de Europese Unie, ofwel het Euro-Babel-beest, waarvoor het RD reclame maakt!
De reeds genoemde “New World Order” drijft niet alleen openlijk de spot met hun eigen burgers, maar ze vinden
het ook nog eens leuk om overal symboliek te plaatsen over wat ze met ons van plan zijn. In de wereldwijde
eenheidsmaatschappij die ze voor ogen hebben is geen ruimte voor individuele vrijheid. Vrijheidsberoving wordt
dan ook bewerkt door de talloze terroristische false flags om “war-on-terror” wetten door te voeren die de
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burgerrechten volledig doen verdwijnen. Dat is zo bepaald “ten bate van het welzijn en de veiligheid van de
bevolking.” De Big Brother politiestaat is al werkelijkheid; alles wat we doen wordt gecontroleerd en
geregistreerd. De geplande wereldregering zal een totalitair regime worden zoals de wereld nog nooit heeft
meegemaakt. En we zitten daar al dieper in dan dat menigeen zich realiseert, maar binnen het Refodom is men
profaan blind voor deze in Gods Woord voorzegde ontwikkeling, hetgeen zal
resulteren in de aanbidding van het beest.
Het verenigd Europa, het monster wat nu op instorten staat, vormt een
weloverwogen onderdeel van het plan van de Elite. Eén van de symbolen die de
Elite gebruikt voor de aankondiging van één wereldregering is ‘de vrouw rijdend op
een beest’ (stier). Het afgodsbeeld is te vinden voor de deur van het EU
hoofdkwartier in Brussel (zie afbeelding hierboven).
In een toespraak op 22 November 2011, ter ere van professor Paul de Graawe -één
van de belangrijkste architecten van de Europese Unie en een groot voorstander
van globalisering- verwelkomde de Jezuïet, Herman van Rompuy, (op wie niemand
in de hele EU had gestemd) als de nieuwe voorzitter van de Europese Raad (zie
afbeelding hieronder waar Van Rompuy het satansteken maakt).
Daarnaast werden nog twee andere oud leerlingen van de Jezuïetenorde
verwelkomt, Mario Draghi de nieuwe president van de Europese Centrale bank en
Mario Monti, de premier van Italië. Mario Monti is tevens hoofd van de Europese
Trilaterale Commissie en een Bilderberger. Ook de huidige premier van Spanje, Mariano Rajoy, is een door de
Jezuïeten opgeleide globalist. Allemaal behartigen ze de belangen van het Vaticaan en delen ze de visie van het
Vaticaan, die door paus Benedictus XVI in zijn op 7 juli 2009 uitgebrachte encycliek 'Caritas in Veritate' (Liefde in
Waarheid) werd uiteengezet en waarin hij pleitte voor een soort economische wereldregering die de hele planeet
met elkaar moet verenigen. Hiertoe heeft het Europese Parlement een aantal seminars met 'Rome' georganiseerd
en tevens gezorgd voor een jaarlijkse bijeenkomst van alle religieuze leiders van Europa, in een poging om de
verschillende geloven op één lijn te brengen en samen te voegen in een wereldwijde oecumenische
'vredesreligie', precies volgens het belangrijkste streven van het Vaticaan. In de hoogste Europese politieke
kringen wordt de paus in toenemende mate gezien als dé wereldleider die in staat is om alle religies met elkaar te
verenigen en de wereld vrede te brengen.
Dat het Vaticaan al veel langer de opvatting heeft dat alle religies feitelijk maar één en dezelfde God hebben bleek
onder andere uit de volgende uitspraak van Paus Benedictus, gedaan tijdens zijn bezoek aan Israël: “Meneer de
President (Shimon Peres), de heilige Zetel en de staat Israël hebben veel gemeenschappelijke waarden, vooral het
streven om religie zijn rechtmatige plaats in het maatschappelijke leven te geven. De eerlijke leefregels van sociale
relaties vereisen en sluiten respect voor de vrijheid en waardigheid van ieder menselijk wezen in, die volgens zowel
Christenen, Moslims als Joden zijn geschapen door een liefhebbende God en die bestemd zijn voor het eeuwige leven.”
EU wil invoering massaal toezichts- en controlesysteem
Op 05-10-2007 verklaarde de Italiaanse oud-premier Giuliano Amato, die meer dan een jaar lang nauw betrokken
was bij het opstellen van de verdragtekst voor de nieuwe Europese Grondwet: ,,de regeringsleiders besloten dat de
verklaring onleesbaar moest worden om te voorkomen dat de burgers nieuwe referenda eisen” aldus Amato in de
Eu-observer.
In het boek: “Het Nazi-fundament van Europa” wordt de aard geschetst van de ware bedoelingen van het
Europese machtsblok. De Europese Unie is volgens de schrijvers, P.A. Taylor, A. Niedzwiecki, M. Rath en de
Auschwitz-overlevende A. Kowalczyk, niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en
dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van één mondiaal kartel. Het miljarden kostende Europese Parlement zou
onder controle staan van een corrupte en maffiose toezichthouder, de EU Commissie. De gehele EU zou daardoor
zijn teruggeworpen op een middeleeuws systeem, waarin autocratische vorsten de scepter zwaaien en alle
EU-onderdanen maar te buigen hebben.
Het Duitse Handelsblatt constateerde dat alle eerdere verdragen en beloftes aan de Europeanen door de huidige
politici en financiële machthebbers zijn gebroken en alle bestaande regels en wetten door hen aan hun laars
gelapt. Ook zouden er vrijmetselaars en maffiose infiltraties plaatsvinden binnen de EU Commissie. Dat er een
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duidelijke connectie bestaat tussen de EU en de vrijmetselarij mag blijken uit het feit dat de bruggen en tempels
op de Eurobiljetten een ode zijn aan de Vrijmetselarij. De EU is vervallen tot een corrupte en miljardenverslindende organisatie en EU Commissieleden zouden zijn betrokken bij fraude, vervalsing in geschriften en
handtekeningen, en verduisteringen van EU-fondsen. Uit een onderzoek van Eurobarometer blijkt dat maar liefst
74% van de Europeanen zowel hun eigen land als de Europese Unie ‘één grote beerput van corruptie’ noemen.
74% van de Europeanen denkt dat corruptie op alle nationale bestuurlijke niveaus voorkomt en 73% vindt alle
Euro-organisaties corrupt. Klik ook eens op deze video.
Europese burgers blijken geen enkel vertrouwen in hun politici te hebben
omdat er niets aan gedaan wordt deze corruptie aan te pakken. De Duitsers en
Oostenrijkers staan het meest kritisch tegenover de EU: 81% van de Duitsers
vindt de Unie corrupt en zelfs 87% van de Oostenrijkers. In Nederland ligt dit
percentage op 60%. Ook hebben de Europeanen er bijzonder weinig
vertrouwen in dat er ooit iets zal veranderen. Daarbij wordt ook met een
beschuldigende vinger gewezen naar de reguliere media, die men ervan
beschuldigd bewust mee te werken aan de doofpotcultuur ten aanzien van de
corruptie in Europa. 79% zegt zelfs helemaal nooit iets te lezen over de enorme
corruptie binnen de EU. Een op 10 december 2018 gepresenteerd onderzoek
laat zien dat de corruptie in Europa gigantisch is en er miljarden aan
belastinggeld wordt verspild. De EU-landen blijken een jaarlijkse schade op te
lopen door corruptie van tot € 904 miljard euro. Officiële schattingen van de
Europese Commissie, die echter al enkele jaren oud zijn, gaan daarentegen uit
van een jaarlijkse schade door corruptie in de EU van “slechts” ongeveer € 120
miljard. Zelfs dit bedrag zou schandalig zijn: de volledige EU-begroting voor
komend jaar bedraagt ongeveer € 166 miljard. Volgens het onderzoek is de
situatie het ergst in Roemenië. Daar gaan volgens de modellen ieder jaar bijna €
39 miljard door corruptie verloren – 21 keer zoveel als de regering voor de
politie uitgeeft, en bijna 3000 keer zoveel als de regering investeert in
woningbouw. In absolute cijfers breekt Italië alle records: daar gaan volgens het
onderzoek jaarlijks bijna € 237 miljard door corruptie verloren. Op de tweede
plaats komt Frankrijk met € 120 miljard. Nederland geldt daarentegen als naar
verhouding “zuiver” land – daar “verdwijnen” jaarlijks “slechts” € 4,4 miljard.
Dat komt overeen met 0,75% van het Nederlandse bruto binnenlands product.
De afgelopen jaren zijn er diverse boeken verschenen waarin talloze manieren van fraude en oplichting door
Europarlementariërs werden onthuld. Het Duitse televisieprogramma RTL Deutschland Explosiv Weekend heeft
laten zien hoe een tiental Europarlementariërs al om zeven uur ’s morgens, compleet met koffers, hun 284 euro
aan daggeld komen tekenen en dan snel naar huis vertrekken. Om de fraude te bewijzen, werden de
parlementariërs op een dag 'opgewacht' door de RTL reporters voor de liften op de etage van het parlement in
Straatsburg. Daar kunnen zij zich normaal gesproken vanaf zeven uur 's morgens inschrijven voor de vergadering
van die dag. De RTL reporters filmden twee uur lang op de betreffende etage. Gemiddeld per maand zijn er twaalf
vergaderdagen wat 3.400 euro per maand bovenop het riante salaris 11.320 euro per maand oplevert. Of ze er nu
wel of niet zijn, dat bedrag krijgen ze gewoon. Al dit soort zakkenvullerij wordt uiteindelijk door de Europese
belastingbetaler gefinancierd. Zie ook eens deze video.
Het is al lang geen geheim meer dat Brussel, zoals het een echte dictatuur betaamt, zijn onderdanen manipuleert
en misleidt. De EU heeft inmiddels alles weg van een kwaadaardig gezwel met uitzaaiingen wat druk bezig is de
burgers in een dwangbuis te persen en met verdraaide feiten zichzelf door middel van propaganda voortdurend
op de borst klopt. Het naar waarheid informeren van de burgers is al lang verleden tijd. Volgens diverse
deskundigen zijn de corrupte en incompetente machthebbers in Brussel ook schuldig aan de huidige financiële
crisis en hebben zij Europa naar de rand van de afgrond gebracht. Het boek gaat uitvoerig in op de rol van de
ex-nazi Walter Hallstein, één van de ondertekenaars van het Verdrag van Rome (1957) en de eerste voorzitter
van de EU-commissie van 1958-1967. Hallstein was tijdens het Nazi-regime lid van juridische Nazi-organisaties,
die de democratische rechtsorde wilden veranderen in fascistische wetgeving. In 1939 gaf Hallstein een lezing
over de geplande verovering van Europa, de juridische structuur van het Groot-Duitsland en de afschaffing van de
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democratie. Enkele decennia later ontwikkelde Hallstein een tweede blauwdruk voor een supernationaal Europa
in zijn boek ‘Die Europäische Gemeinschaft’ (1973), waarin hij de EU Commissie onafhankelijk stelde van de
lidstaten en er een wetgevende macht van maakte. De meest essentiële ingreep in de vrijheid van de EU-burger is
het eerder genoemde Verdrag van Lissabon (2009). Dit verdrag maakt het mogelijk dat de EU-commissieleden
nooit gekozen kunnen worden, maar worden aangesteld en onder geen enkele mogelijkheid kunnen worden
vervangen, ook al is er overtuigend bewijs voor bijvoorbeeld de schending van mensenrechten.
Europa -inclusief de SGP, het RD en hun aanhangers- hebben zich verbonden met de Antichrist
Rome is de grondlegging van de Europese eenheid, gewrocht door satan zelf. De hoogmoed van "Lucifer" zich
boven God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese Unie.
Satan’s symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de
horens van Lucifer, zweven rond de "Toren van Babel" op een
poster door de Europese Unie uitgegeven om de Europese eenheid
bij het volk te promoten. Deze poster is net als het gebouw in
Straatsburg, afgeleid van Pieter Bruegels’s schilderij de Toren van
Babel. De tekst op de poster luidt: vele tongen, één stem. Ook de
‘vrouw op het scharlakenrode beest’ neemt een prominente plaats
in binnen de Europese Unie. Zij valt te bewonderen op een
postzegel (zie afbeelding links) die is uitgegeven n.a.v. de Europese
verkiezingen. Daarnaast is zij te zien op een schilderij in het
Parlementsgebouw in Brussel en heeft men een ‘sculptuur’ van
haar buiten het gebouw neergezet. Op de Griekse 2euromunt is de
vrouw op het beest eveneens te zien.
Zelfs de Europese vlag met de twaalf sterren, die ook de Eurobiljetten sieren, is een product van misleiding op
grote schaal, voortgekomen uit een rooms complot. De bruggen en tempels op de Eurobiljetten zijn een code aan
de Vrijmetselarij. Veel Europeanen denken dat de twaalf sterren in de vlag en op de biljetten iets te maken
hebben met het aantal lidstaten, maar dat is beslist niet zo. De officiële Europese uitleg luidt dat de vlag het
symbool is van vrede, solidariteit en eenheid, van perfectie en volheid ontleent aan de sterrenhemel. Maar deze
uitleg is niets anders dan bedrog want in werkelijkheid heeft de ontwerper van de vlag zich laten inspireren door
de "Wonderdadige Medaille"in 1832 geslagen naar aanleiding van de Mariaverschijning aan de heilige Catharine
Laboure (1806-1876) in Parijs. Deze medaille werd de de RK-kerk verkocht als ‘Aflaat’. Het ontwerp van de vlag
is afkomstig van Arsene Heitz uit Straatsburg die de vlag ontwierp in opdracht van de Belgische hoogleraar Paul
G.M. Lévy, professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Levy liet zich na de Tweede Wereldoorlog van
het jodendom tot het Rooms-katholicisme bekeren. In 1949 werd hij directeur van de Culturele Afdeling van de
Raad van Europa. Zes jaar later, in 1955 kwam hij met het concept van de nu bekende Europese vlag.
Eerdere voorstellen voor een Europese vlag, afbeeldingen met een kruis, werden destijds door de socialisten
heftig bekritiseerd en verworpen. Levi die van de ene op de andere dag gefascineerd werd door de Mariafiguur
met een sterrenkrans, nam contact op met de toenmalige secretaris-generaal van de Raad van Europa, graaf
Benvenuti, aan wie hij zijn voorstel toelichtte. Direct daarop werd het concept door de Parlementaire Assemblee
van de Raad aangenomen. Toen Levi na goedkeuring de zaal verliet zei hij: "Hoe bestaat het! Wij hebben zojuist
de Introitus van de nieuwe Mis van Maria Hemelvaart herontdekt. De datum waarop de vlag werd voorgesteld
was 8 december 1955, "het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, onze Mede-verlosseres".
Op de voorzijde van de eerder genoemde Aflaat is de Heilige Maagd Maria te zien staande op de aardbol en een
slang onder haar voeten. Vanuit haar handen stralen lichtbundels over de aarde. In de omlijsting langs de rand
staat het opschrift "O, Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen." Op de
achterzijde staat een kruis dat rust op de letter M en onder deze letter staan , twee harten dat van Jezus en Maria.
Het hart van Jezus is met doornen gekroond en dat van Maria is doorboord met een zwaard. Tenslotte zijn langs
de omlijsting een krans van twaalf sterren te zien. Om deze sterren gaat het in de vlag van Europa! Zij hebben
betrekking op Openbaring 12:1-2: “En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed
met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; en zij was zwanger,
en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.”
Volgens de traditionele Rooms-katholieke exegese is de "Vrouw" in Openbaring 12:1-2 niemand anders dan de
heilige maagd Maria, de moeder der kerk, de "koningin des hemels". Maar dit is een ernstige misleiding want
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bijbels gezien is deze vrouw de Bruid van Christus en zijn de twaalf sterren de twaalf apostelen. De zon typeert
Christus, de "Zonne der gerechtigheid." De maan onder haar voeten is het symbool van de Islam, die uiteindelijk
door haar vertrapt zal worden op de dag des oordeels.
De door Heitz ontworpen Europese vlag, werd in 1955 bij algemeen besluit goedgekeurd. Op een paar ingewijden
na had niemand ook maar enig besef van de ware toedracht van het ontwerp. Met de nodige behendigheid
hebben toegewijde rooms-katholieken het ontwerp van de vlag in stilte naar voren gebracht om Europa zo op
zeer slinkse wijze onder bescherming van Maria te brengen. De praktijk leert dat dit slechts bij een enkeling
bekend is. Toch rijden inmiddels alle automobilisten van de Europese Unie met deze occulte vlag op de
kentekenplaten van hun auto. Zelfs het merendeel van de christenen zijn volledig onwetend op dit gebied om
maar te zwijgen van hen die de Bijbel helemaal niet kennen. Toen de eerste commentaren de ronde deden dat het
ontwerp van de vlag niets anders is dan een rooms complot, waren er maar weinig mensen die dat geloofden. De
bevolking van Europa is op een schandalige manier bij de neus genomen. De kerk van Rome heeft handig gebruik
gemaakt van deze onwetendheid. Alles hangt van leugen en bedrog aan elkaar en de bevolking van Europa weet
niet beter. Het bedrog kwam aan het licht toen de ontwerper Arsene Heitz in 1989 in een Franse editie van
L’Osservatore Romano, onthulde dat het ontwerp van de vlag te maken had met Maria.
De grote "Hoer" werpt haar schaduwen vooruit, eerst Europa onder de vlag van Maria, “de koningin des hemels”
en daarna de rest van de wereld, met de paus als politiek en geestelijk leider. Om dit machtsdoel te bereiken heeft
Rome verschillende keurkorpsen ter beschikking waaronder het "Witte leger van Maria", "Opus Dei" en de
“Malthezer Ridders.” Het devies is hun vaandel is "Alle wereldlijke, politieke en kerkelijke macht is aan de paus!"
Opus Dei is een genootschap dat in 1928 is opgericht in Madrid door monseigneur J.M.E. de Balaquery Albas.
Deze organisatie bestaat uit verschillende klassen waarvan de top de "Numeraii" worden genoemd. Deze groep
telt ongeveer 75.000 leden en bestaat voornamelijk uit mensen die sleutelposities bekleden in het economische
en politieke leven van de circa 87 landen waarin ze actief zijn. Na de heiligverklaring van Balaquer heeft Opus Dei
zijn macht in staat en kerk danig uitgebreid.
Aanleiding vormt de verhuizing van de Duitse regering naar de hoofdstad Berlijn. Van daaruit breidt deze roomse
frontorganisatie zijn macht en invloed verder uit. Opus Dei is een conservatieve roomse organisatie met de
karaktertrekken van een sekte. Hun bijnaam is ‘de stoottroepen van de paus’. De oprichter noemde zijn creatie
‘een militair corps’ en zijn leden ‘de soldaten van Christus’. Doel van de oprichter was om de roomse kerk, die hij
vergeleek met ‘een stinkend lijk’ te redden. de afgelopen tien jaar heeft de groep belangrijke functies binnen het
Vaticaan weten in te nemen. Ook bij grote VN-conferenties probeert Opus Dei een voet tussen de deur te krijgen.
Ook heeft het zijn aanhangers tot in het bedrijfsleven en de bankwereld geïnfiltreerd.
De oorsprong van de Malthezer Ridders ligt in het Heilige Land, ontstaan ten tijde van de kruistochten. In het
begin van hun bestaan werden zij de hospitaalridders genoemd, later verenigde Godfried van Bouillon hen in een
geestelijke ridderorde. In 1530 vestigde deze groep zich op het eiland Malta door toedoen van keizer Karel V. De
Malthezer Ridders worden overal op aarde ingezet ter verbreiding van de bedrieglijke leringen van Rome.
Alles is vals aan de kerk van Rome! De zogenaamde onfeilbaarheid van de paus, (Vicarius Vilii Dei = Antichrist)
het celibaat, de eucharistie, de tonsuur, de monniken, het gebed voor de doden, de Mariaverering enz, zijn
allemaal elementen die van God vervloekt zijn. De nonnenordes zijn niets anders dan een initiatie van de
Vestaalse maagden van het oude heidense Rome. De Bijbel leert dat God een eind aan de macht van Babylon zal
maken, inclusief haar reformatorische bijwijven.
Openbaring 18:4-5-8: “Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij
van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is
harer ongerechtigheden gedachtig geworden.” - “Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en
rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.”
Wie verder wil lezen over Eurobabel en de vrouw op het beest in het Nederlands, leze een artikel van Franklin ter
Horst (afstand nemend van de nieuwe vertaling die Ter Horst gebruikt), zie onderstaande link:
http://www.franklinterhorst.nl/Eurobabel en de vrouw op het beest.htm
Dit artikel is samengesteld door www.derokendevlaswiek.com
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