SGP-MODDERBAD-IDIOOT, CHRIS STOFFER, KAKELT ALS EEN KIP
ZONDER KOP OVER DE GREAT RESET VAN KLAUS-666-SCHWAB
Hoe kan een modderbad-idioot, die deel uitmaakt van het tweekoppige baal-monster
RD/SGP, beweren "bezorgd te zijn" over het kwade waarmee hij zelf en zijn fascistische
partij participeert?
Zelfs www.ninefornews.nl hangt gewicht aan de inhoudsloze "bezorgdheid" jegens de
Great Reset van SGP-belial, Chris Stoffer, wiens bezorgdheid, alertheid, nuchterheid en
waakzaamheid gelijk staat aan de bezorgdheid, alertheid, nuchterheid en waakzaamheid
van een struisvogel met zijn kop in het zand !
https://www.ninefornews.nl/sgp-kamerlid-uit-kritiek-op-great-reset-daar-maak-ik-megrote-zorgen-over/
Note: Ronduit schaamteloos is het feit dat er praktisch geen publiek getuigenis klinkt tegen de criminele
praktijken van het trio belialsmannen der volbloed-fascistische SGP en van de deepstate-top van de brandhoutvoor-de-hel-krant, het RD. Waarschuwende brieven rondsturen omtrent publieke RD/SGP-ongerechtigheid heeft
alleen geldingskracht als dat gepaard gaat met een bijbels-publiek getuigenis tegen het twee-koppige baalmonster RD/SGP. Publieke ongerechtigheid moet publiek bestreden en gecensureerd worden.
Dominees/belijders die het nalaten liggen straks in dezelfde belialsgracht der blinde dwazen, omdat het ware
geloof altijd gepaard gaat met een publiek-bijbelgetrouwe vrijmaakplichtsvervulling -Ezech 3-33 - 2 Tim. 5:20-,
gelijk geschreven is: "En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook
veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht
bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Ef. 5:11-13.
We zullen nu overgaan om de "bezorgdheid" jegens de Great Reset van SGPlayer Chris Stoffer te toetsen
op waarheidsfeitelijke inhoud en bijbelse geldigheid, n.a.v. een interview van Zicht Magazine.
"SGP-er Chris Stoffer uit kritiek op de Great Reset"
https://wi.sgp.nl/actueel/nieuws/chris-stoffer-uit-kritiek-op-great-reset
De laatste pakweg anderhalf jaar is er ook in politiek Den Haag nogal wat te doen over de "Great Reset". Zo
verscheen het begrip in een kabinetsverslag van de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)
van oktober 2020, en stelden Forum voor Democratie en de Groep Van Haga hier Kamervragen over.
ZM-vraag: Wat vindt u van deze discussie?
Modderbad-idioot Stoffer: Enkele fracties hebben inderdaad al verschillende vragenseries gesteld naar
aanleiding van de "Great Reset" uitspraken van Klaus Schwab, de voorman van het World Economic Forum, en ze
nemen die uitspraken onder vuur in Kamerdebatten. Ik hou me maar aan de woorden van Petrus: "Blijft nuchter
en waakt".
GPPB.: De geclaimde "nuchterheid en de waakzaamheid" van modderbad-idioot, SGPlayer, Chris Stoffer, is
beneden alle peil en zoals gezegd van hetzelfde niveau als de "nuchterheid en de waakzaamheid" van een
struisvogel met zijn kop in het zand.
Stoffer zegt in een interview van Zicht Magazine, "zich zorgen te maken over de WEF", maar verder dan die
inhoudsloze uitspraak komt hij niet, laat staan dat hij daadwerkelijk daartegen in het geweer komt. In de 2e
kamer houdt hij zijn laffe mond erover en kerstent dat landverraderlijke zwijgen met een godslasterlijk beroep
op Petrus.
Geen enkel SGP-kamerlid doet zijn mond open in de tweede kamer over het WEF-hellespel. Ergo, zij spelen het
WEF-hellespel mee, want als er een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen het WEF-regime Rutte, stemt
de SGP tegen !
**Schoothondje van Rutte, SGP-er Van der Staaij, likte de voeten van D-666-kamervoorzitster Vera Lasterkamp
toen zij dictatoriale onzin uitbraakte jegens Gideon van Meijeren.
**Oorlogscrimineel Van der Staaij heeft in de 2e kamer nazi Zelensky vereerd en honing om zijn nazi-mond
gesmeerd en tegelijk Poetin door het slijk gehaald en hem valselijk weggezet als "een misdadiger", terwijl Van
der Staaij zijn fascistische smoel houdt over de miljoenen-doden-kostende oorlogscrimes en regime-changes van
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de VS/NAVO, die al in meer dan 63 landen hebben plaatsgevonden, o.a. in Oekraine o.l.v. Victoria Nuland in 2014,
middels een Amerikaanse coup.
**Holocaust-promotor, dhr. R. Bisschop van de SGP hield in de 2e kamer recent een duivels pleidooi voor de
killer-c-vaccins -en zo kunnen we nog uren doorgaan.
Leugenbeest Stoffer: "Great reset" en "Building back better" gaan in de context van de Verenigde Naties vooral
over het inzetten op vergroening van de economie bij het opstellen van economische herstelplannen. Je kunt een
crisis benutten om niet langer op te grote voet te blijven leven. Als ik me niet vergis, is dat ook de gedachte bij
verschillende regeringsleiders. Er worden uitspraken over "Great Reset" toegeschreven aan Nederlandse
bewindslieden die ze niet hebben gedaan. Bizarre uitspraken van individuen, bijvoorbeeld over het afschaffen
van prive-bezit, worden gelinkt aan de Great Reset-gedachte, en er wordt gedaan of alle regeringsleiders dat
vinden. Van die leugenachtige geest wil ik mij verre houden."
GPPB.: Stoffer verwijt anderen een "leugenachtige geest", terwijl hij in het interview een lava aan leugens
uitbraakt die een kind kan onderscheppen en weerleggen. Stoffer neemt dan ook de "green-energie- en de
global-warming-misleidingen van het EU-VN-toren-van-babel-elite voor zoete koek aan. Stoffer blijkt niet eens
op de hoogte te zijn van het feit dat alle uitspraken en decreten van de 666-elite, VN/EU/WHO/WEF/Soros/BillGates, in het kader staan van de satanische Agenda 2030, ofwel de Agenda van de reeds lang geplande NWO.
Daar heeft het trio belialsmannen der SGP het nooit over, omdat zij er actief deel van uitmaken.
www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKREFODOMINEESzpSTEKEBLIND_VOOR_SOROSznGLOBALISME_
zg_RDznMINDznCONTROL.html

GPPB.-vervolg: Het is allang geen geheim meer dat Rutte een van de schoothondjes van Klaus Schwab is, zoals
Van der Staaij publiek te boek staat als het schoothondje van Rutte.
Stoffer bedient zich ook van belachelijk-vage uitspraken, zonder enige bewijslast, zoals deze uitspraak: "Er
worden uitspraken over "Great Reset" toegeschreven aan Nederlandse bewindslieden die ze niet hebben gedaan."
OVER WELKE UITSPRAKEN HET GAAT, vermeldt Stoffer er gemakshalve niet bij, maar met dit soort lukrake
modderspat-retoriek, etaleert hij zichzelf als een politiek-bedrieglijke leugenfantast. Stoffer, Staaij en Bisschop
wedijveren dan ook voorspelbaar met de goebeliaanse RD-leugenmachine, Steef de Bruijn, waarvan geschreven
staat: "Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelve zijn
blote zwaarden", Ps. 55:22.
Stoffer-citaat: "Bizarre uitspraken van individuen, bijvoorbeeld over het afschaffen van prive-bezit, worden
gelinkt aan de Great Reset-gedachte, en er wordt gedaan of alle regeringsleiders dat vinden."
GPPB.: De uitspraak "U zult niets bezitten en gelukkig zijn", komt nota bene regelrecht uit de mond van Klaus666-Schwab himself, terwijl Stoffer dat als zijnde "bizar" van de hand wijst. Hij suggereert alsof westerse
regeringsleiders zich van deze bekende Schwab-uitspraak distantiëren. Die Stoffer-suggestie is een lachertje,
aangezien bijna alle westerse leiders WEF-puppets zijn en de Schwab-uitspraak volledig onderschrijven en ook
daadwerkelijk doorvoeren, zoals het regime Rutte al 600 boeren de nek omgedraaid heeft, door hun land te
onteigenen en hun vee af te slachten onder het mom van de duivelse C02-hoax, welke een part is of the satanic
2030-Agenda-plan. Modderbad-idioot Stoffer wil zich verre houden van "deze leugengeest", terwijl alles wat hij
in het interview beweert op zijn best gesproken leugenachtig en halfslachtig is. Stoffer's voorgewende
"ongerustheid" is echter het toppunt van struisvogelpolitiek en van duivels misleidende inhoud.
ZM-vraag: Klopt het dat de "Great Reset" vooral betrekking heeft op het realiseren van een circulaire en duurzame
economie? Of zit hier een andere, verdergaande agenda achter?
Modderbad-idioot, Stoffer: "Op de voorgrond staat volgens mij inderdaad die beperkte agenda. Concreet heeft
het kabinet subsidie verstrekt aan en afspraken gemaakt met het World Economic Forum over "Sustainable
Investment Policy", "Tropical Fo..rest Alliance", "Food Systems Initiative" en de "Food Innovation Hubs". Geen
wereldschokkende afspraken, maar maatregelen gericht op duurzame investeringen en duurzame
voedselproductie en tegen ontbossing."
GPPB.: SGP-misleider, Stoffer, maakt duidelijk zelf deel uit van het WEF-kartel. Hij beweert namelijk dat de
afspraken van het kabinet Rutte met het WEF, "geen wereldschokkende afspraken zijn", terwijl genoemde
afspraken in feite de grootste crimes aller tijden zijn en dat er van "duurzame investeringen, duurzame
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voedselproductie en het tegengaan van ontbossing", totaal geen sprake is, maar dat zij opereren onder valse
vlaggen om de satanische lading te dekken. Wat moeten de burgers met "duurzame investeringen", als dat de
vaccinatiedood van miljoenen mensen tot gevolg heeft? Wat moeten de burgers met "duurzame
voedselproductie" als er een wereldwijde GEORKESTREERDE voedselcrisis wordt geïmplementeerd? Wat
moeten de burgers met de term "tegengaan van ontbossing", als het regime Rutte duizenden bomen laat kappen
ten voordele van 5G? Wat moeten de burgers met die onzinnige ontbossings-term als er mega-bosbranden
expres wordt aangestoken (o.a. in Australië en de VS) om de wereldbevolking een torenhoge global-warming-tax
in de strot te slaan?
www.derokendevlaswiek.com /2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKHOE_zhGREATzh_IS_DE_zhGREAT_RESETzh_VAN_SCHWABzhs
zpWORLDzpECONOMICzpFORUMzv.html
www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKHOE_zhGREATzh_IS_DE_zhGREAT_RESETzh_VAN_SCHWABzhs
zpWORLDzpECONOMICzpFORUMzv.html
www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKW ERELDW IJDE_HONGERSNOOD_EXPRESzpVEROORZAAKT.ht
ml
www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKREFODOMINEESzpSTEKEBLIND_VOOR_SOROSznGLOBALISME_
zg_RDznMINDznCONTROL.html
www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPOPE_INTRODUCEERT_NWOzpAGENDAzp2030_DOORzpOBAM
AzpBEVESTIGD.html

Modderbad-idioot, Stoffer: "Tegelijkertijd gaan de gedachten van Schwab en de stichting World Economic
Forum verder. Schwab heeft het bijvoorbeeld over een hervorming van de wereldeconomie, waarbij het naast
meer duurzaamheid, ook gaat over minder sociale ongelijkheid en meer publieke regie bij internationale
organisaties en bedrijven (een vorm van wereldregering). Daar maak ik me wel grote zorgen over."
GPPB.: Stoffer ziet het duivelse bedrog van de satanische mooiweer-praatjes van Klaus Schwab volstrekt niet in.
De WEF is absoluut geen onschuldige praatgroep, maar een satanische beweging die wereldwijde
vertakkingen/invloed heeft, die door honderden deepstate-miljardairs wordt gefinancierd, waaronder de
bekende depopulatie-criminelen, Bill Gates en Soros. De voorgewende "duurzaamheid" van de WEF is niets
anders dan Total Control en de depopulatie van 6 miljard mensen middels killervaccins, chemtrails,
hongersnood, 5G en voedselvergiftiging. De publieke regie van multinationals, zoals Black Rock, enz. is slechts
part of the 666-plan. Stoffer maakt zich zorgen om een onderdeeltje van het WEF-plan, terwijl hij blind is voor de
mega bigger picture behind.
ZM-vraag: Wat is voor een SGP'er die zoekt naar integere en Bijbelsgefundeerde politiek, een goede balans tussen
gehoorzaamheid en kritiek, tussen vertrouwen en wantrouwen, als het gaat om onze houding jegens de overheid en
internationale samenwerkingsverbanden?
Modderbad-idioot, Stoffer: "Grootspraak over de noodzaak van een "Great Reset" moeten we niet pareren met
ongefundeerde en onterechte grootspraak over vermeende wereldvernietigende plannen. Even tussendoor: de
grootspraak van Schwab over een nieuwe wereldorde doet me wel een beetje denken aan de grootspraak van
Baudet over een nieuw politiek systeem in eigen land. Ik blijf liever nuchter en waakzaam. Als je leest in
bijvoorbeeld Openbaring 17 en 18 over de koningen die achter de grote hoer en het beest aanlopen, maakt dat
alert bij de huidige internationale ontwikkelingen. Het signaleren en aan de kaak stellen van zorgelijke
ontwikkelingen is de opdracht, maar dan wel op inhoud. De ene leugen moet niet met de andere bestreden worden."
GPPB.: Er bestaat geen "grootspraak" over wereldvernietigende plannen, want die wereldwijde vernietiging is al
in volle gang, wordt wereldwijd geïmplementeerd en is ook in Gods Woord voorzegd. Stoffer acht zijn
voorgewende kiploze-kop "nuchterheid" en struisvogel-politieke "waakzaamheid" hoger dan de voorzeggingen
in Gods Woord t.a.v. deze ondergaande wereld. Stoffer maakt lasterlijke karikaturen van de zienswijze van FvDer, Therry Baudet. Baudet is -horizontaal gezien- een fervente tegenstander van het satanische globalisme en hij
doorziet ook dat het democratisch-politieke systeem dictatoriaal, ofwel kuis-en-kuis verrot is en daarin heeft hij
en zijn FvD-collega's volkomen gelijk, hoewel ik beslist geen supporter ben van welke politieke partij dan ook.
Stoffer noemt valselijk de zienswijze van Baudet "grootspraak", en dat hij de zienswijze van Baudet vergelijkt
met de grootspraak van Schwab, is doorzichtig-opzettelijke lasterpraat.
Stoffer probeert zijn eigen politieke ongerechtigheid te bedekken over de rug van Baudet, waaruit blijkt dat hij
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een openbare tegenstander is van de feitelijke waarheid, een vijand van de theocratie, en een "bezorgde"
toejuicher van de satanische illuminatie, inclusief zijn SGP-collega's.
Daarbij brengt Stoffer Openbaringen 17 en 18 valselijk in stelling, aangezien zijn fascistische partij, de SGP,
volkomen meedanst met de praktijken van het 666-beest:
-door promoting van het killer-vaccin;
-door de legalisering/omhelzing van de onnatuurlijke en van God vervloekte Sodom-ongerechtigheid, alleen al
t.a.v. het onnatuurlijke homo-zijn, dat haaks staat op de Goddelijke scheppingsorde;
-door de promotie van een abortuslimiet, i.p.v. een afgeëist abortusverbod;
-door de SGP-participatie met het Eurobabelbeest;
-door de SGP-promotie van de regime-change-praktijken van de VS/NAVO -Irak, Afganistan, Libië, Syrië,
Oekraine- enz.;
-door participatie van de westers-doodzieke anti-Russia propaganda en ga zo maar door.
Kortom, Stoffer breidt zijn leugen-retoriek aan elkaar met een aaneenschakeling van "integer-klinkende"
leugens, net zoals RD-satanist, Steef de Bruijn, dat doet met antichristussen die hij droombeeldig in de hemel zet.
Lees alleen al de artikelen van 2022 en begin dan ook met het publiceren tegen het twee-koppige baal-monster RD/SGP.
ZM-vraag: Biedt de discussie over de "Great Reset" een kans voor een positief-Bijbels getuigenis over de Grote
Vernieuwing waar onder meer Openbaring van getuigt?
Modderbad-idioot, Stoffer: "De grote woorden over een Great Reset, Build Back Better en een groen en
inclusief herstel van de economie vertolken iets van het verlangen naar een betere wereld. Dat kan een
aanknopingspunt zijn. De oplossingen worden gezocht in internationale aanpak van problemen, technologie en
het goede voorbeeld van multinationals. Maar dan blijft de gehoopte verlossing afhankelijk van de zondige mens.
En dan blijft gelden: wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Multinationals, internationale afspraken
dan wel de natiestaat brengen geen verlossing. Integendeel. Hoe grootster de technologische oplossing, hoe
grootser de duistere en vernietigende schaduwkant ervan. Het probleem is dat de mens zich bewust blijft
afkeren van God. Daar moeten we voor blijven waarschuwen. Maar we mogen ook getuigen van
toekomstperspectief. Wij mensen draaien ons steeds verder vast in de modder van zonden, conflicten,
zinloosheid en polarisatie. Maar God heeft Zijn Zoon naar deze aarde gezonden om echte verlossing te brengen:
eeuwig leven en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal."
GPPB.: Stoffer is een gevaarlijke gek. Hij kent niet eens de inhoudelijke betekenis van de satanische beweging:
"Build back better" en ook niet van de zogenaamde "groene agenda 2030". "Build-back-better" staat volledig in
het kader van de satanische Great Reset en het boerenbedrog van de zogenaamde "groene agenda" eveneens.
"Groene en duurzame energie", "global warming/C02-reductie" zijn NWO-termen die in de hel gesponnen zijn,
aangezien die termen niets anders inhouden dan de geplande depopulatie van 6 miljard mensen en Total666-Control. Het bloed van die miljarden doden zal evenwel van Godswege ge-eist worden van de hand van de
SGP-bloedhonden Stoffer, Staaij en Bisschop en van al die stomme-honden-dominees.
Stoffer bedekt zijn subtiele globalistische voorliefde met vrome uitspraken, waarmee hij en zijn partij volledig in
tegenspraak zijn. Hij waarschuwt helemaal niet tegen het kwaad, en zelf zit hij met zijn fascistische partij tot aan
zijn haarwortels verstrikt in de westerse As van het kwaad. Lees alle gerelateerde artikelen op de DRV-website
maar na en leg dan het Stoffer-interview er maar naast en kijk dan hoeveel er van de duivelse Stoffer-ideologie
overblijft.
Stoffer-citaat: "Wij mensen draaien ons steeds verder vast in de modder van zonden, conflicten, zinloosheid en
polarisatie".
GPPB.: Dit Stoffer-citaat wordt door modderbad-idioot, Stoffer, zelf letterlijk bevestigd (zie modderbad-picture).
Voor zulke profane en antichristelijke modderbad-idioten, die hun ziel overduidelijk aan de duivel hebben
verkocht en een valse godsdienst aanhangen van christus en de belial, heeft God Zijn Zoon niet gezonden, echt
niet, want Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, waarvan akte.
KLIK OP DE LINK BELOW TER OPLUISTERING VAN HOE CHRISTUS EEN VERLOREN ZONDAAR ZOEKT EN
ZALIGT
http://www.providencemountainranch.com/Dankdag%202022%20-%20De%20dankdag%20van%20Zacheus,%20wat%20er%20aan%20vooraf%20ging%20en%20
wat%20ermee%20gepaard%20ging.wma
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