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REFO-DEEPSTATE-KRANT RD.NL MAAKT LAATSTE DEEPSTATE-DODENDANS !
12-11-2020

DE ABSURDITEIT TEN TOP: DEEPSTATE-RD.NL ROEPT DE NWO-PUPPET, JOE BIDEN, UIT TOT
"PRESIDENT-ELECT" OP GROND VAN VERVALSTE EN ONRECHTSGELDIGE MSM-UITSLAGEN en dat noemt
zich Reformatorisch Dagblad ! 

DIT ARTIKEL IS GESCHREVEN, NIET OM TRUMP TE PROMOTEN, MAAR OMDAT HET RD.NL BRUTE PRO-
BIDEN-LEUGENS ETALEERT EN DE GROOTSCHALIGE VERKIEZINGSFRAUDE DER DEMOCRATEN
GEWETENLOOS ONTKENT !

JOE BIDEN IS DOOR DE DEEPSTATE SELECTED OM PRESIDENT TE WORDEN, MAAR ALS ZIJ HUN CORRUPTE
ZIN ZOUDEN KRIJGEN, VERANDERT DE WESTERSE WERELD IN EEN TOTALITAIRE NWO-HEL ! 

GOEBELIAANSE DEEPSTATE-KRANT, RD.NL, HEEFT ZIJN VERRADERLIJKE VOORKEUR-STEM DUIDELIJK
UITGEBRACHT OP NWO-PUPPET, JOE BIDEN, WHO BELONGS TO THE NWO-SWAMP THAT MUST BE
DRAINED, NOW OR NEVER !

DEGENEN DIE NOOIT ONDERZOEK DOEN EN DE VOLGENDE DRIE ARTIKELEN LEZEN VIA DE
AANGEGEVEN LINKEN, ZULLEN NOOIT MEER 1 ARTIKEL VAN HET MSM/RD.NL GELOVEN !

1. Biden door media uitgeroepen als winnaar en dat zou wel eens gunstig kunnen zijn -BOMBSHELL !!
by ELLA STER on 10 NOVEMBER 2020
https://www.ellaster.nl/2020/11/10/biden-door-media-uitgeroepen-als-winnaar-en-dat-zou-wel-eens-gunstig-kunnen-zijn/

2. Bewijzen van grootschalige verkiezingsfraude stapelen zich op
by ELLA STER on 8 NOVEMBER 2020
https://www.ellaster.nl/2020/11/08/bewijzen-van-grootschalige-verkiezingsfraude-stapelen-zich-op/

3. Trump-team gaat naar rechter om verkiezingsfraude aan te tonen
by ELLA STER on 5 NOVEMBER 2020
https://www.ellaster.nl/2020/11/05/trump-team-gaat-naar-rechter-om-verkiezingsfraude-aan-te-tonen/

HIERONDER VOLGT VERDERE ONTMASKERING VAN DE MAFFIOSE RD.NL-PRO-BIDEN-PROPAGANDA

RD-goebels: "Trump heeft geen schijn van kans" - 27 Juli 2020
Over 99 dagen gaan de Amerikanen naar de stembus om te beslissen wie de komende 4 jaar president is,
Donald Trump of Joe Biden. In de opiniepeilingen komt Trump er steeds slechter voor te staan. Volgens de
gezaghebbende prognose van The Economist heeft Trump iets meer dan 1 procent kans om herkozen te
worden. Vier jaar geleden gaf met nog 99 dagen te gaan ook niemand veel voor de kansen van Trump om
Hillary Clinton te verslaan. Toch zijn er verschillen tussen toen en nu. Het verschil in de peilingen was vier
jaar geleden minder dan de helft zo groot als nu. Bovendien ging de strijd toen tussen 2 kandidaten waar
weinig vertrouwen in was. De kiezers vertrouwden Trump niet, maar Clinton ook niet. Dat is nu anders. De
afkeer van Trump is nu groter, de sympathie voor Biden ook. 80 procent van de Amerikanen zegt dat het
land op de verkeerde weg zit.

TRUHT: De Quantum Computer bevestigt dat Trump heeft gewonnen met 80 procent van de geldige
stemmen. De Quantum Computer herkent namelijk alleen de originele stembiljetten met het watermerk. 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-s anc ti o ns -ev ent-f o rei gn-i nterf erence-united-

states-election/

https://www.newswars.com/groundbreaking-claim-trump-set-u p -d em o c rats -i n-s o p h i s ti c ated -s ti ng-o p erati o n-c au gh t-stealing-

election-red-handed/
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De manipulerende software die de stemmachines gebruikten om stemmen te verzamelen, was eigendom van
en werd gecontroleerd door Paul Pelosi, de echtgenoot van Nancy Pelosi. Hij zat niet alleen in het bestuur
van het softwarebedrijf dat de stemmen bij elkaar optelt, hij was er de MEERDERE EIGENAAR van.

Ook al zou Biden gewonnen hebben, komt hij -wettelijk gezien- nog niet voor het presidentschap in
aanmerking:
** JOE BIDEN heeft een strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek in Oekraine en krijgt dat ook in de VS.
** JOE BIDEN is betrokken bij de maffia-schandalen van HUNTER BIDEN in Oekraine en ook Hunter Biden
heeft een strafrechterlijk onderzoek aan zijn broek in Oekraine.

Hoe het Hunter Biden-schandaal vader Joe Biden als presidentskandidaat uitschakelt
by ELLA STER on 23 OKTOBER 2020
https://www.ellaster.nl/2020/10/23/hoe-het-hunter-biden-schandaal-vader-joe-biden-als-presidentskandidaat-uitschakelt/

Joe Biden is in de presidentiele race al uitgeschakeld, nog voordat de verkiezingen begonnen zijn. De
recentelijk uitgelekte schandalen over zijn zoon Hunter Biden hebben enorme implicaties, ook voor zijn
vader Joe Biden. Hij kan eigenlijk geen president meer worden, omdat hij gecompromitteerd is door de
Chinese Communistische Partij. Dit zou bovendien eveneens een onderliggend schandaal kunnen gaan
blootleggen, dat nog groter is dan de Jeffrey Epstein-zaak.

Bovengenoemde Biden & Zn-schandalen worden in het RD.NL categorisch doodgezwegen, omdat RD-demons,
Steef de Bruijn en W. Kranendonk, van dezelfde maffiose bloedgroep zijn als de
Obama/Biden/Clinton/Pelosi/Brenan/Bill-Gates/Fauci/WHO/MSM/Global-warming-hoax-Clan! Genoemde
NWO-Clan en de MSM/RD.NL-top horen thuis in de beklaagdenbank van Neurenberg II.

RD-Goebels: Trump herhaalt ongefundeerde beschuldiging van verkiezingsfraude
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/trump-herhaalt-ongefundeerde-beschuldiging-van-verkiezingsfraude-1.1711131

TRUTH 1: SWING-STATES GEBRUIKTE VALSE VOTES -MAIL IN BALLOTS- EN OOK FRAUDERENDE
SOFTWARE TEGEN MONSTEROVERWINNING VOOR TRUMP
h ttp ://w w w . d erokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSWINGznSTATES_GEBRUIKTE_OOK_F R A UD ER EN D E
_SOFTWARE_TEGEN_MONSTEROVERWINNINGzpVOORzpTRUMP.html

TRUTH 2: MAFFIOSE MSM-RD.NL INHULDIGING VAN JOE BIDEN TOT PRESIDENT HEEFT GEEN ENKELE
RECHTSGELDIGHEID !
h t t p : / / w w w . p r o v i d e n c e m o u n t a i n r a n c h . c o m / I N H U L D I G I N G % 2 0 D O O R % 2 0 D E % 2 0 M A F F I O S E % 2 0 M S M -

RD.NL%20VAN% 20JOE%20BIDEN% 20TOT%20PRESIDENT%20HEEFT%20GEEN% 20ENKELE%20RECHTSGELDIGHEID.wmv 

TRUTH 3. INZENDER: VERKIEZINGSFRAUDE (ONTERECHT) TEGENGESPROKEN 
http://www.derokendevlaswiek.com/2 02 0 _ T H EO L O G IE_ EIN D T IJD z p R UB R IEK INZENDERzq_VERKIEZINGSFRAUDE_TEGENGESPR
OKEN.html

TRUTH 4: COUPPOGING TEGEN PRESIDENT TRUMP EEN FEIT - PLOTSELING HONDERDDUIZENDEN
STEMMEN VOOR PEDO JOE BIDEN TOEGEVOEGD
h ttp ://w w w . p ro v i d encemountainranch.com/Couppoging%20tegen%20Trump%20een%20feit%20-%20Plotseling%20 h o nd erd d u

izenden%20stemmen%20voor%20Biden%20toegevoegd.pdf

TRUTH 5: STEEDS MEER KEIHARD BEWIJS VAN MASSALE VERKIEZINGSFRAUDE DOOR DE DEMOCRATEN
http://www.providencemountainranch.com/Steeds%20 m eer% 2 0 k ei h ard % 2 0b ew i js % 2 0van% 20massale%20verkiezingsfraude%

20door%20Democraten.pdf

TRUTH 6: TRUMP-TEAM TEGEN DE JOE BIDEN DEMOFRAUDE
https://www.boublog.nl/2020/11/11/trump-team-tegen-de-joe-biden-demofraude/
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RD-Goebels: Voorgangers VS roepen op tot gebed voor Joe Biden
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/voorgangers-vs-roepen-op-tot-gebed-voor-joe-biden-1.1712593

TRUTH: Joe Biden's call for "unity" means: "Shut the hell up!"
https://www.wnd.com/2020/11/bidens-call-unity-means-shut/

RD-Goebels: Joe Biden: "Schande dat Trump verlies niet toegeeft"
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/joe-biden-schande-dat-trump-verlies-niet-toegeeft-1.1712595

TRUTH: TUCKER CARLSON: "ONLY DICTATORSHIPS TELL PEOPLE TO ACCEPT AN ELECTION OUTCOME!"
https://www.wnd.com/2020/11/tucker-carlson-dictatorships-tell-people-accept-election-outcome/

RD-Goebels: Ontslaggolf onder top ministerie van Defensie VS wekt onrust
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/ontslaggolf-onder-top-ministerie-van-defensie-vs-wekt-onrust-1.1712634

TRUTH: No, Trump's firing of defense secretary Mark Esper doesn't mean there's going to be a military coup
in the US - It happens, because Esper refuses to act against Antifa/riot terrorism - (GPPB.).
https://www.rt.com/op-ed/506319-us-trump-defense-secretary-sacking-coup/

RD-Goebels: Pelosi na ontslag minister van Defensie VS: Trump wil chaos
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/pelosi-na-ontslag-minister-van-defensie-vs-trump-wil-chaos-1.1712234

TRUTH: TRAITOROUS TWIN PELOSI/SCHIFF BEING OF THE SAME EVIL SPIRIT AS TRAITOROUS REFO
TWIN RD.NL/SGP.NL
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKT R A IT O R O USz p T W IN z p PEL O SIzpSCHIFF_BEING_OF
_THE_SAME_EVIL_SPIRIT_AS_REFO_TWIN_RDzoNLzpSGPzoNL.html

RD-Goebeliaan, Kranendonk: Nog niet bij Trump op de koffie. - "Een ding is zeker. Deze ambtstermijn van
president Donald Trump loopt op 20 januari af. De rechter zal moeten uitmaken of hij nadien nog door mag.
Waar is hij de resterende zeventig dagen druk mee? Verreweg de meest logische uitkomst van alle juridische
processen is dat Joe Biden de nieuwe president van de VS wordt."
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/nog-niet-bij-trump-op-de-koffie-1.1712866

TRUTH: JOE BIDEN HAS NOT BEEN ELECTED!
http://www.providencemountainranch.com/RealClearPolitics%20-%20Biden%20has%20not%20been%20elected.pdf

Volgens RD-demon W. Kranendonk mag God Zijn goedkeuring geven aan hetgeen Kranendonk aan
onzin uit zijn corona-duim zuigt!
* Kranendonk schermt wel met: "volgens de uitkomst van alle juridische processen", maar hij beroept zich
UITSLUITEND op de gemanipuleerde verkiezingsuitslag van de corrupte MSM-media.
* Kranendonk "weet het zeker!" Even afgezien dat hij pure onzin spreekt, spreekt hij ook als een atheist,
aangezien niemand kan garanderen dat hij en Joe Biden op 20 Januari 2021 nog in de tijd zijn en wie het ook
betreft. Kranendonk pretendeert evenwel dat Joe Biden onsterfelijk is voor 20 Januari 2021. 

PS. Er zijn nog tonnen aan bewijslast aan te dragen om aan te tonen dat het RD.NL liegt dat het barst, ook
t.a.v. de corona-hysterie en de corona-vaccinaties, de bigger picture behind: -totale controle en depopulatie-
landverraderlijk doodzwijgt en alle registers uittrekt om de ware corona-feiten als "complottheorie" valselijk
te diskwalificeren. Volgens deepstate-RD.NL “is corona veel gevaarlijker dan griep.”

TRUTH:h ttp ://w w w . p ro v i d encemountainranch.com/Klaus%20Schwab%20(WEF)%20Covid%20is%20geen%20grote%20bedre

iging,%20maar%20wereld%20keert%20nooit%20meer%20terug%20naar%20normaal.pdf

"THE BIGGER PICTURE BEHIND THE CORONA-GENOCIDE" 
http://www.providencemountainranch.com/All e% 2 0 f ac etten% 2 0 v an% 2 0 o ns % 2 0normale%20leven%20zullen%20worden%20v
erstoord%20(Update%20met%20vertaling).pdf
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