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VRAAG OVER MINERVA-TOESPRAAK 

VAN THIERRY BAUDET

Inzender: De reden waarom ik u de (schriftelijke - bron: Trouw)
toespraak van Baudet toegezonden heb, is, omdat ik u een vraag wil
stellen. Vr. Waar zou u nu voor kiezen, voor het beleid van de FvD
(Forum voor Democratie), zoals Thierry Baudet uitgesproken heeft
tijdens zijn "overwinningstoespraak" (20-03-2019) na de Provinciale
Statenverkiezing, of voor het politieke beleid van de SGP? 

Antwoord: U stelt wel een heel lachwekkende vraag, aangezien u
krachtens de inhoud van onze website had moeten weten dat
ondergetekende op grond van Gods Woord volstrekt anti-politiek is. Ik
wil wel op uw vraag ingaan, om opnieuw aan te tonen dat refoland het
spel speelt van de dienstbare zoon.
Baudet en Van der Staaij zijn twee handen op 1 politieke buik, hetgeen
o.a. openbaar kwam door de innige omhelzing waarmee Staaij zijn
evenknie Baudet feliciteerde met zijn politieke overwinning, hoewel
Staaij nog geen 1 procent durft te zeggen wat Baudet publiek van de
daken preekt. Ik zal u echter aantonen dat voor beide heren geldt: "Ze
zeggen het maar doen het niet", Matth. 23:3b. 
De omhelzing van Staaij staat dan ook in het kader van de handreiking
van Achab aan Benhadad (1 Kon. 20:32-34), want soort zoekt soort.
Staaij probeert met Baudet aan te pappen, om er een politiek slaatje uit
te slaan, let maar op.

Kiezen en propaganda maken voor een politieke partij is echter het
gevolg van het eten van de verboden boom in het paradijs.
Demoncratische politiek bedrijven is een publieke demonstratie van het
overtreden van AL Gods geboden en is ook volledig in strijd met de
waarheid van het Evangelie. Heel die politieke propagandamachine, of
ze zich nu christelijk of liberaal noemen, het valt allemaal onder de
noemer van de oerzonde in het paradijs. 

Gods ware volk zal derhalve nooit (gristelijke) politiek bedrijven, noch
op een (gristelijke) partij stemmen, maar er publiek tegen getuigen,
omdat poltiek bedrijven niets anders is dan duivels bedrog en het
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bedrijven van pure blasfemie jegens God en Zijn Woord. 

Geen enkel waar kind van God is tegen de overheid als zodanig,
integendeel, het is een goddelijke instelling, tenminste, als de overheid
haar goddelijke roeping nakomt, namelijk, om Gods dienares te zijn op
alle gebied (Rom. 13:4), zoals ook verwoord is in Artikel 36 van de NGB.
En in geval van nalatigheid is de Kerk geroepen om de overheid met het
gezag des Heiligen Geestes tot de orde roepen op grond van Gods
Woord, hetgeen totaal niet meer gebeurd in onze dagen en al helemaal
niet door de zogenaamde christelijke politiek, want daar is niets van God
bij en het is het werk van de dienstbare zoon, die het kind der belofte
gedurig naar het leven staat.

Dat we in een gebroken wereld leven, met een gebroken en gevallen
mensheid, waartoe we van nature allen behoren, een wereld waarop
allerhande ongerechtigheid welig tiert, waarin ook de overheid
participeert, of zelfs de toon aangeeft, betekent niet dat de Kerk haar
roeping terzijde kan leggen en de overheid in die onheilsweg kan laten
begaan. 

De kerken en hun voorgangers laten het echter al jaar en dag afweten en
God heeft hun het gezag des Geestes ontnomen, een kracht der dwaling
gezonden, omdat zij samenspannen met de Benhadads in onze dagen,
gelijk Achab ermee samenspande uit lafheid en omwille van een handvol
vleselijk voordeel, maar aan die afval hangt God een dodelijk prijskaartje
(1 Kon. 20 - 1 Kon. 21:18-24).

De huidige refokerken hebben al jaar en dag geen stem richting de
overheid laten klinken, want zeggen ze: "Onze stem richting de overheid
hebben we in handen van de christelijke politiek gegeven en daar
stemmen we op, daar collecteren we voor en daarvoor houden we onze
politieke tijdredes." 
Een grotere vorm van kerkelijke afval kan niet bedacht worden als deze
door de refokerken geproclameerde en gepraktiseerde drogreden,
waaraan alle refodominees hun voorstem en zegen over uitspreken... 

Ook de oudgereformeerde ds. A. Kort is een grote promotor van de
fascistische SGP en ook hij collecteert voor die landverraderlijke
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zwijnenbende, terwijl hij in een recent OGG-kerkblad op een subtiele
wijze het doperse duo Jansen-Kleen bestrijdt en daarover o.a. schrijft:
"De duivel is een groot offensief begonnen...." Daaruit volgt dat Kort met
het offensief des duivels het doperse duo bedoelt, terwijl Kort zich
tegelijkertijd instemmend laat etaleren in de etalagekast der
dodemanshersenen van een katwijkse strandjutter, ofwel de genetische
wederhelft van de doperse dorpsomroeper Jansen. Over een duivels
offensief gesproken! 
Hoewel de bestrijding van het huidige doperdom bijbels vereist is, moet
Kort ophouden om van twee walletjes te eten, door enerzijds de duivel
de schuld te geven en anderzijds zich als een gemaskerde vaandeldrager
te openbaren in het door hem genoemde offensief...
Als we onze oren goed te luisteren leggen bij de oudgeraffineerde
kretologie, zoals Kort die in stelling brengt, vallen zelfs de mussen dood
van het dak, aangezien diezelfde Kort de oudgeraffineerde pro-sodom-
SGPlayboy Van der Staaij ongecensureerd laat acteren, met name op de
politieke tribune en op het hollywood-podium van Jinek, terwijl al die
SGP-corruptie aan Kort is meegedeeld en desondanks zijn kerkpolitieke
handen wast in het badwater van Pilatus, zeggende: "Ich haben es nicht
gewusst." 
Daar komt bij dat Kort destijds abortus-koningin Athalia met een
glimmend gezicht feliciteerde en bij haar aftreden haar de moeder des
vaderlands genoemd heeft, terwijl de trouwe godsgezant John Knox de
Schotse koningin Athalia publiek de wacht bij God vandaan aanzegde.
Bovendien getuigt Kort niet publiek tegen de roepende zonde van kerk,
land en volk, waaruit volgt dat het dan niet zo moeilijk is om zich te
verschuilen achter een vooruitgeschoven offensief van de duivel, want
dan gaat Kort vrijuit, terwijl het duivelse offensief in zijn eigen
kerkverband welig tiert door avondmaaltafels vol met SGP-ers in te
zegenen en hij zijn eigen schapen overgeeft aan het wildgedierte binnen
het refomatorische gemenebest, waarvan hijzelf ook deel uitmaakt. De
vraag rijst hierbij op welk aandeel Kort zelf wel niet heeft in het door
hem geopperde duivelse offensief....
Elk waar kind van God zal gruwen van dit soort oudgeraffineerde
kerkpolitieke praktijken en gaat tegen de massaal bewierookte
afgodscultus van de (kerk)politieke democratie in, waarin het gouden
SGP-kalf een vooraanzittende plaats heeft, ook in de gemeente van Kort.
Over een duivels offensief gesproken! 
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Elk waar kind van God is een theocraat in hart en nieren en dus een
uitgesproken tegenstander van de maatschappelijke en vooral van de
kerkelijke democratie. Daarbij komt dat kerkpolitieke democratie pure
vijandschap tegen God is en dominees die kerkpolitieke preken houden,
zijn arbeiders van de satan. 

God kan nooit en te nimmer gediend worden door (kerk)politieke
democratie. 
Ten eerste, omdat democratie en theocratie zich verhouden als water en
vuur en zich nooit laten vermengen, nog voor geen promiel. Degenen die
beweren dat dat wel kan, dienen God en de belial tegelijk en dienen God
dus geheel niet.
Ten tweede, omdat democratie niet eens bestaat, aangezien de besluiten
allang gemaakt zijn voordat er stemmingen plaatsvinden. Wie dat niet
doorziet, kan zelfs geen christen genaamd worden, aangezien Gods
Geest alle leugengeesten aan Zijn geroepen getuigen openbaart, ook de
leugengeest van de democratie (1 Joh. 4:1). Democratie is in het leven
geroepen om de mensheid wijs te maken dat ze door op de politiek te
stemmen invloed kunnen uitoefenen op het politieke bedrijf, hetgeen de
grootste hoax is gebleken in de wereldgeschiedenis. 
Ten derde, als de democratie wel zou functioneren op grond van
meerderheid van stemmen, ook dan moet Gods Woord het ten alle tijden
ontgelden, omdat de democratische mens model staat voor de autonome
mens, die aan de kennis van Gods wegen geen enkele boodschap heeft,
gelijk geschreven staat: "Waarom woeden de heidenen, en bedenken de
volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten
beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde,
zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons
werpen", Ps. 2:1-3. 

Dat maatschappelijke democratie pro forma bestaat, betekent niet dat
het geoorloofd is aan de demoNcratische politiek deel te nemen. De
blasfemische grafpolitiek van de SGP/CU staat dan ook volledig in Gods
Woord beschreven als zijnde vijandschap tegen God, zeggende: "Wijk
van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust", Job. 21:14.
En die afval openbaart zich in een van God vervloekte praktijk, namelijk,
om het kwade te doen, om zogenaamd daaruit het goede te laten
voortkomen (Rom. 3:8), hetgeen de Heilige Geest onder het oordeel der
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verdoemenis plaatst. 
Dat betekent dus ook dat al degenen die lid zijn van, of stemmen op de
gristelijke politiek het oordeel der verdoemenis niet kunnen ontlopen,
zolang zij zich niet bekeren. Politiek bedrijven is op zijn best gesproken
sjoemelen in de marge, waarbij Gods Woord geen enkele zeggenschap
heeft, of aan de politieke omstandigheden en de publieke opinie wordt
aangepast en vervalst. Dat is ook het van God vervloekte
propagandabeleid van het RD!

Er valt dus helemaal niets te kiezen door de mens, aangezien de mens
zijn definitieve keuze reeds gemaakt heeft in Genesis 3, namelijk "om als
God te willen zijn." Van genoemde keuze is elk mens van nature zwanger
in kerk en staat. Dat komt ook duidelijk tot uiting in de toespraak van
Baudet, hoewel hij intermenselijk gezien ware en rake dingen zegt, die
de landverraderlijke SGP-er Van der Staaij niet en nergens durft te
zeggen. 

Als het daar over gaat schijnt Baudet nog wat geuzenbloed te hebben,
terwijl Van der Staaij zich gedurig openbaart als een landverrader en als
een Schriftverachter en verkrachter, zoals op deze website met
honderden feiten is bewezen. In vergelijk met buldog Baudet is Van der
Staaij nog niet eens een keffershondje. Baudet spreekt zich nog vierkant
uit tegen het geldverslindende monster van de klimaatswaanzin, Global
Warming, genaamd, terwijl de honderden miljarden kostende HOAX in
de kas van de elite zal verdwijnen. Staaij en Van Dijk zijn echter gezet
om de satanische agenda 2030 uit te voeren, onder de vrome slogan van
de "scheppingsopdracht", terwijl het genoemde Global-Warming-
monster een 100% HOAX is en vele burgers van de arbeidersklasse, de
kop zal gaan kosten, wat ook de bedoeling is van genoemde global-elite.

De ambitieuze en spraakmakende Baudet boekt politieke
overwinningen, omdat hij de altijd werkende tactiek van Donald Trump
hanteert, die allerlei prachtige beloften gedaan heeft tijdens de
presidentiele verkiezingscampagne, waardoor de hoop werd gewekt dat
hij zou afrekenen met de criminele praktijken van de maffiose
deepstate-elite, zoals ook Baudet belooft heeft te zullen doen, maar dat
zal nooit gestalte krijgen, zolang genoemde personen van diezelfde elite
deel uitmaken, en/of zich erdoor laten dicteren, tenzij de Heere anders
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bepaalt, want niemand is zijn eigen baas, ook de maffia niet. Baudet
behoort -net als Staaij- tot het liberale kamp en is pro-abortus en pro-
sodom, waarvan zelfs Trump een tegenstander is. 

President Trump moest er evenwel komen, om mevrouw Clinton -als
door een wonder Gods- van de troon te stoten, anders zouden alle
bijbelgetrouwe christenen in de VS al in de kerker hebben verkeerd en
de wereld in een kernoorlog gestort zijn, terwijl een groep refo-
malloten, o.l.v. het RD en tuinkabouter Riekelt Pasterkamp, pro-forma
hun stem uitbrachten op het deepstate-monster, Hillary Clinton.
Trump kan evenwel niet met J.F. Kennedy evenaren, omdat Kennedy zijn
leven gegeven heeft om het volk te waarschuwen voor de opkomende
geheime genootschappen die toen al de macht in handen hadden,
overeenkomstig de orde van de vrijmetselarij-loge die al jaar en dag een
NWO voor ogen heeft, een doel dat alle middelen heiligt, hoe bloedig die
ook moge zijn (911). 

Dus al die mooie beloften van Baudet zullen het niet halen, netzomin de
beloften van Trump het halen. Trump heeft gezegd de werkelijke daders
van 911 te vervolgen en te berechten, maar hij doet het niet. Trump
heeft gezegd mevrouw Clinton te vervolgen en te berechten, maar hij
doet het niet, tenminste tot op heden. "Ze zeggen het, maar doen het
niet" geldt voor alle politieke partijen, ook voor Baudet, want die man is
ook maar een puppet van de elite, zoals Staaij dat ook is. 

Het is namelijk een uitgemaakte zaak dat niemand de politieke ladder
kan beklimmen en een politieke positie kan bekleden zonder
goedkeuring van de elite, ofwel de geheime superloges, waarvan alle
westerse regeringsleiders lid zijn. Ook Baudet heeft zich in zijn
toespraak geopenbaard in hetzelfde spinnenweb te verkeren als zijn
tegenstanders. 

Politiek bedrijven is een grote game 
Waarom is de PVV in het leven geroepen? Om "controlled opposition" te
bedrijven, niks anders! Wilders maakt gewoon deel uit van het geheel
van de superloges en Baudet spreekt dat zelfs openlijk uit. Hij begon zijn
toespraak namelijk met de symbolische taal der vrijmetselarij: "De uil
van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond." 
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Klik op de onderstaande link ter inzage van het occulte
afgodsymboliek van de uil van Minerva. 

http://www.providencemountainranch.com/De%20uil%20van%20Minerva
%20en%20de%20occulte%20betekenis%20-%20Ellaster.pdf

De uil van Minerva is de afgodscultus van de satanische Bohemian
Grove Club, een club waarvan alleen de elite lid kan zijn. Het lijkt een
paradox dat Baudet zich verzet tegen de elite, maar in alles, ook in zijn
verschijning en zijn taal, is het duidelijk dat hij zelf tot die elite behoort.

Dat geldt overigens ook voor Van der Staaij en zijn kornuiten, alleen die
behoren tot een lagere stand in de vrijmetselarij en zij worden als slaven
aan de leiband in elke richting gevoerd waar de elite hen hebben wil.
Wie dit niet doorziet (en geen dominee doorziet dit), is nog dommer dan
de Hottentotten en weet totaal nergens van, of doet net alsof zijn neus bloedt.

Baudet vervolgt: "Want op deze dag, nu we in deze crisis verkeren, deze
schemer, deze zonsondergang, op deze dag is de uil van Minerva dan toch
opgestegen. Vandaag is Forum voor Democratie de grootste, ofwel de
gedeelde grootste, ofwel de een na grootste partij van Nederland
geworden! De kiezers in Nederland hebben net als de uil van Minerva hun
vleugels uitgespreid. Hebben hun ware macht getoond. De uil der wijzen is
gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze
vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen. Het zijn ook wieken
om lucht mee te slaan. Om een veranderingswind in gang te zetten."

Wat was de verkiezingskreet van de bilderberger puppet, Obama?
"CHANGE! YES WE CAN!" 

Wat hield die "change" in? 
Pure dictatuur, False Flag-decreet na False Flag-decreet, zoals verplichte
Obama-care, waaraan satanische clausules verbonden zijn, zoals
verplichte euthanasie, verplichte abortus, abortus-orgaan-handel
(Planned Parenthood), War-on-terror, regime-change Libie, Clinton-
Bengazi, geplande regime-change Syrie; CIA-ISIS-creatie; CIA-opium-
produktie Afghanistan; 900 buitenlandse legerbases om de
wereldpolitie te spelen; bijna 100 buitenlandse regime-changes,
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waarvan de lokale burgerij het dodelijke slachtoffer is. 

Waarom? Omdat Amerika een hoofdrol speelt in de totstandkoming van
de Nieuwe Wereldorde, waartoe ook de volstrekt krankzinnige
klimaatwaanzin (Global Warming Hoax) moet dienen, met volledige
medewerking van de fascistische SGP en het bilderberger RD. 

De mensheid trapt altijd weer in dezelfde verkiezingsstrik op grond van
de prachtigste beloften, in Amerika en in NL and all over the place. Men
viel massaal op de partij van Wilders en nu valt men weer massaal op de
partij van Baudet, maar men weet niet dat de elite de partijen verdeelt
en die tegen elkaar uitspeelt, terwijl beide partijen door hetzelfde
"politburo" worden aangeblazen en gedirigeerd. 

Dat is wat men noemt: "Controlled Opposition", met als doel: om het
volk te onteigenen van alle burgerrechten, waarbij allerlei false flags
moeten dienen, waaronder veel setup-shootings, om allerlei dictaoriale
wetten door te voeren om de burgerij te onderwerpen aan de komende
wereldreligie en hen als slaven van het systeem klaar te stomen voor het
uiteindelijke doel: de aanbidding van het beest. (Openb. 13). 
Aan die dodelijke roulette laat men ook de SGP en de CU participeren,
omdat zij weten dat "de mannenbroeders" zich "politiek correct"
gedragen, zodat zij als politiek-correcte slaven meewerken om de
politieke gangsterpraktijken onder de False Flag van politieke
correctheid te legaliseren, waarvan de abortuswet, demminkdoofpot,
Lissabonverdrag, Associatieverdrag Oekraine, Global Warming Hoax,
MH17-setup, het Marrakech-immigratiepact en de nazistische
orgaanwet duidelijke voorbeelden zijn. 

Hopend uw vraag te hebben beantwoord, verblijven wij zonder groet (2
Joh. 1:10-11). 

GPPB. v.d.m.

Dit is een publicatie van www.derokendevlaswiek.com
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