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RD-DUIVELSKUNSTENAARS, ZONDAG/VD.KRAAN, DEMONISEREN

KLOKKENLUIDERS ZONDER BEWIJSLAST

Complotkrant RD.NL: “Dunne grens tussen gezond wantrouwen en laster”

Complotten - Dit is het slot van een vierdelige serie over complotverhalen in christelijke kring - 

Johannes Visscher RD 13 mrt 2021 p. 8-9.
rd.nl/christenencomplot

Nogal wat behoudende christenen blijken vatbaar voor complottheorieen. Hoe kan dat? En wat is er tegen te doen? Ds.

P. van der Kraan uit Arnemuiden en ds. W. A. Zondag uit Dordrecht laten er hun (kunst)licht over schijnen.

Het RD laat in het RD-slot-artikel twee maffia-dominees aan het woord, W. A. Zondag en P. van der
Kraan, die hun collega-NWO-criminelen, zoals Soros, Bill Gates en Klaus Schwab, witwassen en
bepaalde klokkenluiders zonder enige bewijslast als lasterende complotdenkers wegzetten.

GPPB.: Oud nieuws: het RD.NL gaat net zo duivels te werk met het vervalsen en/of ontkennen van
waarheidsfeiten als de rest van de MSM (NOS, AD, Telegraaf, enz.), maar die refo-duivelarij moet publiek
ten toon gesteld worden. Hierbij geven we commentaar op het “Slot” van de lasterlijke RD-serie
“complotverhalen”, waarvan de RD-oogmerken en RD-drijfveren rechtstreeks uit de hel voortkomen.
Het Gayformatorisch Dagblad -RD.NL- heeft een artikelenreeks gewijd aan websites die in hun ogen
“complotverhalen” verspreiden. 
Wat opvalt is, dat zij de door hen gebrandmerkte “complotdenkers” beschuldigen van “laster en leugens”,
terwijl zij zelf geen enkel bewijs leveren van wat zij beweren en niets anders doen dan de feiten
criminaliseren en demoniseren. Steef de Bruijn weet exact welke demoniserende spreekbuizen hij moet
inhuren om zijn satanische rol in dienst van de illuminatie te doofpotten door dit soort fake-news-
spreekbuizen aan het woord te laten. Het is tevergeefs. De Bruijn is volledig exposed als een OGG-
arbeider van de satan, die niets anders doet dan de duivel in de kaart spelen op alle gebied. Zo is De
Bruijn exposed als een promotor van refo-sodomie; als een doofpotter van de pedonetwerken; als een
doofpotter van de demmink-gate; als een OM-spreekbuis van de Vaatstra-gate; als een promotor van het
killer-c-vaccin; als een promotor van nazi-orgaandonatie; als een promotor van abortus, aangezien alle
huidige vaccinaties, met name het c-vaccin, cellen bevatten van geaborteerde babies. Of die cellen in de
ontwikkelingsfase van de vaccins gebruikt zijn of in de vaccins verwerkt zijn, maakt niets uit, promotors
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van vaccins, zijn ook promotors van abortus! 
De Bruijn is ook een publieke promotor van de Global-warming-hoax en hij is dus van dezelfde geest als
EU-demon, Frans Timmermans, die de mensheid de satanische green-agenda (agenda 2030) door de
strot duwt, terwijl de zogenaamde “green-agenda” in het kader staat van de satanische Great Reset van
Klaus Schwab. Dat de fascistische SGP volledig de verwoestende “green-agenda” steunt, is de refo-
duivelarij ten top. Steef de Bruijn en Van der Staaij zijn dan ook exposed als twee demon-handen op een
illuminatie-buik en het genoemde tweetal zijn absolute volksverraders. 
De Bruijn heeft destijds dan ook dr. Udo Ulfkotte belasterd en verraden in zijn lasterkrant, terwijl wijlen
Udo Ulfkotte een waarheidsfeitelijk boek heeft geschreven over de duivelse werkwijze van de MSM,
omdat hij er zelf jaren in verstrikt heeft gezeten. Arnold Karskens heeft een waarheidsfeitelijk boek
geschreven over de aantoonbare stroom van leugenberichtgeving van de NOS. Al die Deepstate- en MSM-
crimes worden door het RD ontkend en gewitwast, omdat het RD zelf volledig tot de satanische MSM
behoort en in dat criminele kader laat Steef de Bruijn tal van ingehuurde puppets aan het woord, om
waarheidsfeiten te demoniseren, zoals hij ook gedaan heeft met die demonische series over zogenaamde
“complotverhalen”. 

Visscher: In Bodegraven ontstond de afgelopen weken ophef over complotdenkers die bloemen legden
op de begraafplaats. Jonggestorvenen in het dorp zouden 35 jaar geleden het slachtoffer zijn geweest van
een netwerk van satanische kindermoordenaars. De bloemenleggers beschuldigen zonder enig bewijs
mensen met naam en toenaam, onder wie een RIVM-topman. Onder meer de christelijke website
weesdeweerstand.nl verspreidt het complotverhaal. Hoe beoordeelt u de zaak Bodegraven?

GPPB.: Visscher bedient zich van het bekende MSM-mantra om bepaalde klokkenluiders in een vals
daglicht te plaatsen en hen in de schoenen te schuiven, dat zij “ongegronde verhalen verspreiden.” Zijn
duivelse MSM-werkwijze is echter zo doorzichtig als glas. De lasterlijke MSM-voorstelling van zaken die
Visscher hanteert betreft pure mind-control. Dat is ook de generale werkwijze van het RD, onder regie
van Steef de Bruijn, namelijk: MIND CONTROL, zoals die door de illuminatie wordt gedicteerd. De MSM is
gebonden aan de censuur-code van de illuminatie en worden daarvoor betaald en als zij van genoemde
code afwijken, worden ze uit de lucht gehaald. Dat geldt ook ten volle voor het RD.NL !
LAAT STEEF DE BRUIJN DIT MAAR EENS PUBLIEK ONTKENNEN VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD,
DAN ZAL HIJ WETEN DAT GOD EEN GOD IS DIE LEEFT EN OP DEZE AARDE VONNIS GEEFT ! Dat geldt
ook voor al die refo-duivels die het orgel van de illuminatie bespelen!
Be Aware - RD-puppet, Visscher, tekent bewust een vals beeld en bedient zich -zoals gezegd- van de
bekende ongegronde MSM-retoriek. Om klokkenluiders zondermeer “complotdenkers” te noemen, is
opzich al pure laster, omdat elke bewijsvoering daarvoor ontbreekt. En om een slachtoffer van de pedo-
praktijken weg te zetten als een complotfantast, is fysieke moord! Zo heb ik persoonlijk een archief vol
aan lasterbrieven van lasterhonden, die zich van exact dezelfde lasterlijke tactiek bedienen, nergens
wezenlijk op ingaan en alles wat zij uitbraken is zonder enige bewijslast. Ook het maffia-duo Zondag/VD
Kraan gaat nergens wezenlijk op in. 

Zondag: “Ik vind het verschrikkelijk dat mensen dit soort ongegronde verhalen verspreiden. Het is zeer
ernstige laster. Heel erg dat deze complotdenkers zich christelijk durven noemen. Ze suggereren
daarmee dat ze betrouwbaar zijn, het is als het ware een vermenging van Bijbel en laster. Het zijn wolven
in schaapskleren, waar Christus Zelf tegen waarschuwt. De Bijbel leert ons de naam van een ander hoog
te houden en een goed gerucht van onze naaste te verspreiden. Als je zeer gegronde redenen hebt om
iemand ergens van te beschuldigen, stap je naar de politie. Dan kan het OM er een zaak van maken en de
rechter een oordeel vellen. Zo werkt dat in ons rechtssysteem.

GPPB.: Ja, het is meer dan verschrikkelijk dat dominees -zoals Zondag en VD Kraan- hun ziel aan de
duivel hebben verkocht om zich te lenen voor de laster-campagne van het refo-deepstate RD.NL. Maffia-
ds. W.A. Zondag, die zichzelf reeds als een wolf in schaapsklederen heeft geopenbaard, doet met de Bijbel
op zijn lippen een verwoede poging om de klokkenluiders omtrent de Bodegraven-gate, te belasteren
van hetgeen hijzelf is en doet. Klokkenluider, Joost Knevel, heeft namelijk van de Bodegraven-gate
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verschillende keren aangifte bij de politie gedaan en de bewijslast erbij gevoegd, omdat hij zelf in zijn
jeugd slachtoffer is geweest van genoemde pedo-praktijken, maar zijn aangiften zijn categorisch van tafel
geveegd en niet in behandeling genomen. Hoe duivels moet je zijn, om het verhaal van Joost, zonder een
wettig onderzoek te eisen, weg te zetten als zijnde een verzonnen verhaal? Het wordt de hoogste tijd dat
de refo-MSM-krant, het RD.NL massaal wordt ge-exposed en ter ziele gaat.
Het beroep van Zondag op “ons rechtssysteem” is dan ook zo vals als de duivel, aangezien er van een
rechtssysteem geen sprake meer is, zeker niet als het om pedonetwerken op hoog niveau gaat, zoals ook
de demmink-gate gedoofpot is. Joost Knevel heeft het traject wat Zondag hier voorschrijft volledig
bewandeld, en daarin komt duidelijk openbaar dat Visscher en Zondag de aangiften van Joost Knevel
volledig doodzwijgen, waardoor zij zichzelf als lasterhonden exposen. De zaak Bodegraven eist een
diepgaand onderzoek, maar nee, men schuift alle aanklachten daaromtrent bijvoorbaat van tafel en
brandmerkt de zaak van Joost als zijnde een “complotverhaal”. 
Ziet u hoe vals de heren Zondag en Visscher te werk gaan, waarbij zij duidelijk over lijken gaan,
aangezien zij alle noodzakelijke onderzoeken naar deze vermeende pedo-moordzaken, bijvoorbaat van
de hand wijzen en de aanklagers als complotgekkies etiketteren. OVER LASTER GESPROKEN !

Visscher: Ds. Van der Kraan, emeritus predikant binnen de PKN, pastoraal werker bij de hervormde
gemeente Arnemuiden: “Ik vind het smakeloos en verwerpelijk dat complotdenkers in de zaak
Bodegraven mensen zonder enige grond veroordelen. Het gaat in hun verhalen echt van dik hout zaagt
men planken. De site weesdeweerstand.nl kan zichzelf christelijk noemen, maar wat de complotdenkers
daar verkondigen, is verre van christelijk. Als de boom herkend wordt aan de vruchten, zie ik hier alleen
maar kwalijke vruchten.”

GPPB.: De tweede maffia-ds die het RD in stelling brengt, is PKN-ds. P. van der Kraan. Hij vindt het
“smakeloos en verwerpelijk dat complotdenkers zonder enige grond mensen veroordelen.” Even
smakeloos is het dat Van der Kraan zonder enige grond mensen tot “complotdenkers” veroordeelt. Wat
Van der Kraan beweert is ontbloot van elk bewijs. Dus, Van der Kraan, wat gij zegt, dat zijt gij zelluf!

Visscher: In christelijke kring hechten nogal wat mensen geloof aan verhalen dat topmannen zoals de
miljardair Bill Gates en Klaus Schwab (oprichter van het World Economic Forum) in een complot zitten
dat eropuit is de wereldbevolking te knechten of zelfs deels uit te roeien.

GPPB.: Geloof hechten aan verhalen? Wat Visscher hier valselijk tekent als een complotverhaal, kan
iedereen zelf uit de mond van Great-Resetter, Klaus Schwab, vernemen, namelijk, dat hij wel degelijk
eropuit is om de wereldbevolking te knechten, te chippen en te depopuleren, waarbij hij gefinancierd
wordt door zijn evenknieen, Bill Gates en George Soros. Ook het killer-c-vaccin, 5G en de Global-agenda,
enz. staan in het kader van de depopulatie, zoals op de Georgia Guide Stones al jaar en dag staat
ingegraveerd. Alle westerse regeringsleiders zijn op de hand van de Great Resetter, Klaus Schwab, en
Steef de Bruijn, Van der Staaij, W.A. Zondag, Van der Kraan, enz. zijn hun toejuichers en witwassers!
Klaus Schwab komt openlijk uit voor zijn satanische denkbeelden en zijn plannen worden reeds
wereldwijd ge-implementeerd. 

Visscher: Ds. Zondag, die ook als bijzonder hoogleraar verbonden is aan de Theologische Universiteit
Apeldoorn: “Ik vind het een ernstige zaak dat christenen mensen zoals Gates en Schwab van dat soort
zaken betichten. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Als Schwab mede-opsteller is
van het vorig jaar gepresenteerde voorstel ”The Great Reset” (De grote herstart - over een duurzame
opbouw van de wereldeconomie na de pandemie), dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat hij de
wereldbevolking wil onderdrukken of uitdunnen.

GPPB.: Maffia-ds. Zondag is een volbloed valse leraar, zoals den apostel Paulus die bij hopen heeft
meegemaakt en hen tekent, o.a. in Rom. 3:8, zeggende: “En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd
worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit
kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.”
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Opnieuw witwast Zondag criminelen als Schwab en Gates, aangezien er duizenden feiten voorhanden
zijn dat Schwab en Gates tot de top-criminelen behoren die er op aarde bestaan, hoewel Steef de Bruijn
en consorten nog veel erger zijn, aangezien zij deze top-criminelen witwassen onder een vals-gristelijke
vlag. Zondag wil ons doen geloven dat de duivelse Great Reset van Klaus Schwab, “een duurzame opbouw
van de wereldeconomie betreft” en dat Schwab geen depopulatie-plannen heeft, terwijl die depopulatie
al in volle gang is, geheel naar de duivelse uitspraak van Bill Gates: “To reduce the population growth.”
Immers, het regent reeds van duizenden vaccinatiedoden, een genocide, die categorisch wordt
doodgezwegen door de MSM/RD en dus ook door dit soort maffia-dominees, Zondag en VD Kraan.

Zondag: Toen ik vorig jaar in een RD-column Bill Gates een respectabele man noemde, werd ik
overspoeld met agressieve en onheilspellende mails. Ik zou een handlanger van de duivel zijn, en dat
onder verwijzing naar talloze Bijbelteksten.

GPPB.: Goed gezegd, ja, want dat zijt gij, Zondag, een handlanger van de duivel, want als je het kwade
goed heet en het goede kwaad, zoals gij dat doet, dan openbaar je jezelf als een kerkpolitieke satanist !

Zondag: Het valt me op dat mensen die waarde hechten aan complottheorieën vaak van alles voor zoete
koek slikken. Wat hen aannemelijk lijkt, nemen ze voor waar aan. Mensen praten elkaar na en kunnen de
betrouwbaarheid van bronnen op internet niet altijd goed inschatten. Samenzweringsverhalen zitten
nogal eens slecht in elkaar. Als bijvoorbeeld iemand voorstander is van abortus, wil dat nog niet zeggen
dat die persoon onbetrouwbaar is. De meerderheid van de Tweede Kamer is helaas niet tegen abortus.
Toch mag je al die parlementariers dan niet vogelvrij verklaren en ernstige laster over hen verspreiden.”

GPPB.: Nee, wat Zondag en VD Kraan aan loze kretologie uitbraken, willen zij, dat de mensen dat als
zoete koek slikken. Alleen beroeps-idioten hechten waarde aan hetgeen dit soort maffiose satanisten aan
ongegronde laster uitbraken. 
De voorstellingswijze van Zondag is de bekende MSM-kretologie, waarmee zij waarheidsklokkenluiders
profaan wegzetten als complotdenkers en voor die helse praktijken wordt Steef de Bruijn betaald, net als
Judas betaald werd voor zijn Christus-verraad met 30 zilverlingen. 
Zondag noemt hierboven opnieuw het kwade goed en het goede kwaad, aangezien hij beweert dat
voorstanders van abortus niet onbetrouwbaar genoemd mogen worden. Met andere woorden:
moordenaars moet je vertrouwen!! Met dit soort satanische voorstelling van zaken, noemt Zondag de
vader der leugenen een betrouwbare partner en zijn trawanten geeft hij het zegel van
“betrouwbaarheid!” MAFFIA-DS ZONDAG LEEFT ABSOLUUT IN DE ZONDE, WANT DAT BEWIJZEN
ZIJN DUIVELSE UITSPRAKEN DUIDELIJK ! Nee, laster verspreiden mag vanzelf niet, maar lasterhonden,
zoals Zondag, VD Kraan, Steef de Bruijn en Van der Staaij dat zijn, permitteren zich eigenhandig toe, om
ongelimiteerde laster te verspreiden door mensen zonder enige bewijslast weg te zetten als
complotdenkers, maar dat kwaad zal God bezoeken met tijdelijke en eeuwige oordelen.

VD Kraan: “Ergens kan ik er inkomen dat christenen huiverig zijn voor topmensen zoals Gates. We
zullen erop bedacht moeten zijn dat de macht te veel bij een mogendheid, een persoon of een log orgaan
komt te liggen. Terecht dat een partij als de SGP zich altijd verzet tegen te veel macht voor de Europese
Unie. Iemand als Bill Gates heeft veel geld en invloed. Mensen kunnen die macht misbruiken. Dus je mag
best wat gezonde argwaan hebben. Maar die kan snel overgaan in ongegronde beschuldigingen. Die
grens is flinterdun. Voordat je het weet, verhuis je van het ene compartiment naar het andere. Maak niet
zonder enig bewijs mensen zwart.”

GPPB.: VD Kraan is ook een satanist, aangezien hij alle macht niet aan Christus toeschrijft, maar aan
mensen. Dat de SGP met een vrome mond de groeiende macht van de EU zegt tegen te gaan, zegt totaal
NIETS ! De SGP participeert volledig met het kwade en ook met de dictatoriale pretenties van de EU. 
Aan ongegronde beschuldigingen aan het adres van Epstein-pedo, Bill Gates, is geen sprake, aangezien er
containers aan bewijslast voorhanden zijn van zijn depopulatie-plannen en van zijn reeds in gang gezette
depopulatie-praktijken. VD Kraan zegt: “Maak niet zonder enig bewijs mensen zwart”, maar dat is juist
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wat hij zelf doet, namelijk om met onbewezen retoriek mensen zwart te maken door hen ongegrond
“complotdenkers” te noemen. Onder regie van Steef de Bruijn, bedrijven Visscher, VD Kraan en Zondag
openlijk “vals getuigenis tegen de naaste” en promoten die laster in gekerstende vorm.

Visscher: Uit onderzoek van het Kieskompas van vorig jaar blijkt dat SGP-ers bovengemiddeld vatbaar
zijn voor complottheorieen, zoals verhalen dat in een vaccin een chip zit. Hoe verklaart u die hang naar
dat soort verhalen?

GPPB.: Alweer een valse voorstelling van zaken, aangezien daarmee de nazi-praktijken van Klaus
Schwab, nl. om heel de wereldbevolking te chippen, doodgezwegen wordt, terwijl Schwab en Gates daar
openlijk voor uitkomen. Daarvan zijn honderden artikelen publiek voorhanden (zie o.a. onderstaande
link). Als iemand ooit gezegd heeft wat Visscher hier beweert, neemt hij die loze uitspraak
karikaturistisch ter hand, terwijl de werkelijke feiten over massale chip-inplantings-plannen van Klaus
Schwab en Bill Gates verzwegen worden. Het is dan ook voorspelbaar dat kwakzalver Zondag op de valse
vraagstelling van Visscher gretig ingaat.

https://www.m.thebl.com/health/founder-of-world-economic-forum-calls-for-global-health-pass-
based-on-implantable-microchip.html  

Zondag: “Technisch is het onmogelijk om een chip in een vaccin te stoppen. Natuurlijk moeten we als
christenen letten op de tekenen der tijden. Ik zie in het coronavirus de naderende voetstappen van
Christus. We dachten alle ziektes uit te kunnen bannen, de pest zou nooit meer terugkeren. We dienen
als christenen alert te zijn. Wat in China gebeurt, baart mij zorgen. De overheid daar onderdrukt
christenen en andere minderheden. Ook doen de Chinese autoriteiten geheimzinnig over de locatie waar
het coronavirus voor het eerst opdook. Heel ernstig in eigen land vind ik dat honderden mensen
demonsteren bij de kerk van de oud gereformeerde gemeente in Krimpen aan den IJssel. Kennelijk mag
ds. Kort, de predikant van die kerk, niet meer met een beroep op de Bijbel wijzen op de scheppingsorde.
Ik word bang van de tendens dat orthodox-christelijke opvattingen over het huwelijk zulke heftige
reacties oproepen. Het letten op de tekenen der tijden mag geen vrijbrief zijn om mensen zonder enige
grond verdacht te maken. Ik ben ervan overtuigd dat de overheid in deze pandemie ons welzijn op het
oog heeft.

GPPB.: Zondag raast pure en profane onzin! Het is technisch helemaal niet onmogelijk om een chip in
een (vaccin)spuit te stoppen, aangezien er al tal van gechipte mensen rondlopen. Ik zeg niet dat er een
chip zit in de c-vaccins, maar de nao-spike-proteine-inhoud van het c-vaccin vormt een regelrechte
aanslag op de tempel Gods, namelijk het menselijke lichaam en wordt nu massaal met de dood en/of
invaliditeit bekocht. Bovendien wordt een implanted microchip wel degelijk met een dikke injectienaald
onder de huid ingebracht en die naalden worden steeds dunner, aangezien de implanted microchips
steeds kleiner worden ontwikkeld.
Spotboef Zondag ziet in het coronavirus “de naderende voetstappen van Christus”, terwijl heel dat
corona-scenario georkestreerd is om de mensheid onder totale controle te brengen, als een laatste
opstap tot het aanvaarden van het teken van het beest, zoals in Gods Woord duidelijk is voorzegd. Het
corona-scenario heeft God wel aangewend om de afvallige kerken het oordeel te bezorgen, omdat zij er
geloof aan hechten! Zondag doet net alsof het georkestreerde corona-scenario een echte ramp betreft,
terwijl het een false flag is voor de implementatie van de satanische Nieuwe Wereld Orde.
Vervolgens houdt Zondag ds. Kort de handen boven het hoofd, terwijl Kort zelf de oorzaak is voor het
kabaal in zijn OGG-portaal, zoals we er destijds over geschreven hebben. Kort bedankte de overheid in
het begin voor de genomen maatregelen en diezelfde Kort bidt nu om verwijdering van die overheid,
terwijl hij het oudgeraffineerde duo Staaij/Bruijn ongemoeid laat en de binnenkerkelijke corruptie welig
laat tieren.
Als klap op de vuurpijl beweert Zondag dat “de overheid in deze p(l)andemie ons welzijn op het oog
heeft”, terwijl de virus-getallen/gevallen puur verzonnen zijn, de maatregelen buitenproportioneel zijn,
de talrijke vaccindoden en invaliditeitsgevallen categorisch doodgezwegen worden en “the bigger

https://www.m.thebl.com/health/founder-of-world-economic-forum-calls-for-global-health-pass-based-on-implantable-microchip.html%20%20
https://www.m.thebl.com/health/founder-of-world-economic-forum-calls-for-global-health-pass-based-on-implantable-microchip.html%20%20
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picture behind” als complottheorie wordt gebrandmerkt. Zondag ageert als Jozeph Goebels en maakt
reclame voor de nazi-praktijken van de illuminatie. Ex-hoofd van Pfeizer beschuldigt nu de westerse
regeringsleiders massamoordenaars te zijn, omdat de man -net als Udo Ulfkotte- gewetenswroeging
heeft gekregen van zijn ge-implementeerde Big Pharma-leugens. Daarvan meldt Zondag NIETS, omdat hij
tot dezelfde maffia-club behoort als Schwab en Gates.  

Zondag: Premier Rutte doet het best goed. Hij is transparant over zijn zoektocht om uit de coronacrisis
te komen. Al zeg ik niet dat overheid geen fouten maakt en 100 procent betrouwbaar is. De overheid kan
zaken wegmoffelen of zich hard opstellen. Denk aan de toeslagenaffaire. Daar ben ik van geschrokken.
Toch zullen we de overheid onderdanig moeten zijn. Toen de apostelen die oproep tot gehoorzaamheid
deden, was er een antichristelijke overheid aan de macht.”

GPPB.: Ja, vrijmetselaar(!) Rutte doet het goed in de leugens, zoals hij ook deels door FvD-er Gideon van
Meieren recent ontmaskerd is omtrent zijn lofbrief over het nieuwe boek van Klaus Schwab, terwijl Rutte
ten overstaan van de 2 kamer beweerde het boek niet te kennen! Rutte en Schwab zijn dikke vrienden en
daar komt Rutte openlijk voor uit en Van der Staaij houdt zijn verraderlijke bakkes over dat helse Great-
Reset-verbond. Verder suggereert Zondag een slaafse onderdanigheid aan de overheid, maar dat Gods
ware volk Gode meer gehoorzaam is dan de mensen, vervloekt hij, aangezien Zondag met zijn maffia-
uitspraak: “Toen de apostelen die oproep tot gehoorzaamheid deden, was er een antichristelijke overheid
aan de macht”, suggereert, dat ook de satanische overheids-wetten onverwijld moeten worden
gehoorzaamd, maar dat is een godslasterlijke voorstelling van zaken!  

VD Kraan: “Zo’n veertig jaar geleden hoorde ik van een huisarts dat nogal wat patienten uit de
rechterzijde van de reformatorische kring hun toevlucht namen tot alternatieve genezers. Dan heb ik het
niet over homeopathische artsen, maar over magnetiseurs en iriscopisten. In zeer behoudende kringen
in de gereformeerde gezindte heerst soms een hang naar het mystieke, het ongrijpbare. Dus geloven
sommigen ook sneller in verhalen over chips in vaccins. 

GPPB.: Ook VD Kraan maakt karikaturen en neemt een 40-jaar-oude uitspraak van een huisarts ter hand,
zonder zelf onderzoek te plegen. Volgens VD Kraan is een 40-jarig oude uitspraak van een huisarts er de
oorzaak van dat refoland “sneller in complotverhalen geloven, zoals chips in vaccins.” VD Kraan
suggereert dus dat alle mensen van die 40-jarig-oude uitspraak op de hoogte zijn en zich daardoor nu, 40
jaar later, laten misleiden. Het is te zot voor woorden! Degenen die dit soort valse Kraan-retoriek niet
doorzien, zijn reeds volledig gebrainwashed. By the way: heel het Refodom neemt de toevlucht tot de
RIVM-moloch, dus wat dat betreft is de afval openbaar.

VD Kraan: Massale vaccinaties, een vaccinatiepaspoort, een avondklok, een mondkapjesplicht. Is het te
begrijpen dat christenen in deze onzekere tijden hun toevlucht zoeken in complottheorieen?

GPPB.: Nee, de massa keert zich juist tegen de c-leugen-propaganda en wat dat betreft doet het RD
zichzelf de strop om de nek, aangezien geen sterveling zich met een leugen-retoriek op de been kan
houden. Haman kwam aan zijn eigen deepstate-galg te hangen en de onbuigzame Mordechai zouden
Steef de Bruijn, Zondag en Kraan, wegzetten als een complotfantast. Genoemde criminelen zullen
derhalve hun eigen galg niet ontlopen, daar zal God voor zorgen.

Zondag: “Nou, eerlijk gezegd begrijp ik niet dat mensen daar houvast in zoeken. Wel snap ik dat er
zorgen leven over coronamaatregelen en over een vaccinatiepaspoort. De vraag is of zo’n paspoort
mensen in een hoek zal duwen, ik heb over dit thema nog niet zo’n uitgesproken standpunt. Al vind ik het
sowieso verwerpelijk dat mensen invoering van zo’n coronapaspoort vergelijken met de uitsluiting van
de Joden in de nazitijd. Wees toch voorzichtig met verwijzingen naar het verschrikkelijke fascisme uit de
Tweede Wereldoorlog. Uitsluiten van mensen is in zekere zin van alle tijden. Denk aan het feit dat nogal
wat werkgevers met een smoes een zwangere vrouw niet in dienst nemen. Of dat een vrouw bij een
sollicitatie geen kans maakt als vrachtwagenchauffeur puur omdat ze vrouw is. Bij dit soort kwesties
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komen mensen toch ook niet met allerlei theologische verklaringen of akelige verwijzingen naar de
Tweede Wereldoorlog?”

GPPB.: Over het c-paspoort zegt Zondag “nog geen uitgesproken standpunt te hebben”, en die uitspraak
spreekt alweer boekdelen. Een echt kind van God zal zich zonder enige twijfel vierkant keren tegen een
dergelijk total-control-paspoort, maar Zondag geeft het c-paspoort-idee het voordeel van de twijfel. Hoe
corrupt wilt u het hebben?
Het vergelijk van een c-paspoort met de Jodenster in de 2e WO is wel degelijk relevant, maar Zondag
vindt dat vergelijk “verwerpelijk”, ja, omdat hij ertoe gezet is om het kwade goed te heten en het goede
kwaad. Zondag spreekt de taal van een verworpene, terwijl een groot deel van de kinderen der
duisternis wel de c-leugens van de waarheid kunnen onderscheiden.
Zondag steekt de leugenbanier omhoog, zeggende: “Wees toch voorzichtig met verwijzingen naar het
verschrikkelijke fascisme uit de 2e WO”, terwijl de SGP en het RD het fascisme volledig zijn toegevallen.
Ook Zondag is een uitgesproken fascist, omdat hij de mensen publieke leugens op de mouw speldt, de
illuminatie naar de mond spreekt en de satanische deepstate-ideologie kerstent. De stupid voorbeelden
die Zondag opsomt met een link naar de Jodenster, slaan nergens op en hebben geen enkele affiniteit met
de zaak waar het om gaat. 

VD Kraan: “De coronapandemie is als een vliegwiel van de geschiedenis. Er gebeurt zo veel tegelijk.
Mensen voelen zich als het ware gedwongen positie te kiezen. Ze hebben behoefte aan zekerheid en
veiligheid. Een complottheorie maakt de zaak behapbaar. Je verdeelt de samenleving in vrienden en
vijanden. De vijanden zijn dan premier Rutte, zorgminister De Jonge, RIVM-baas Jaap van Dissel en
miljardair Bill Gates. Om het verhaal rond te krijgen, worden bedenkelijke bewijzen uit de lucht geplukt.
Dat vijanddenken kan tot gevaarlijke situaties leiden. Mensen kunnen onder invloed van leugens
veranderen in verscheurende dieren. Denk aan de bestorming van het Capitool. Die had duidelijk te
maken met onbewezen beweringen van Trump dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen.
Complottheorieen verspreiden is niet onschuldig. Het gevaar bestaat dat de geest niet meer terugkeert in
de fles. In Bodegraven leggen complotdenkers nu nog bloemen, maar het rondstrooien van lasterpraat
kan er ook toe leiden dat mensen bommen maken en messen grijpen.”

GPPB.: Aangezien de samenleving altijd uit “vrienden en vijanden” jegens waarheid en leugen heeft
bestaan, braakt VD Kraan hier pure onzin, door die “verdeeldheid” aan de door hen ge-etiketteerde
complotdenkers toe te schrijven. Wie de belachelijkheid van de MSM-retoriek van dit soort maffia-
dominees niet doorziet, zit zelf tot de oksels in de leugen-propaganda van de MSM/RD verstrikt en dat is
eigen schuld. 
VD Kraan noemt nazi-uitspraken van Klaus Schwab, Bill Gates, Rutte. Van Dissel “bedenkelijke bewijzen”,
die “de complotdenkers” opvoeren, terwijl er geen hardere bewijzen bestaan dan de persoonlijke
uitspraken van genoemde top-criminelen. Het is te belachelijk voor woorden waarmee de RD-puppets
Zondag/Kraan hun demonisering van de feiten willen kerstenen.   
Leugenbeest, VD Kraan, is duidelijk een duivel in eigen persoon, als hij zegt “dat mensen onder invloed
van leugens veranderen in verscheurende dieren”, terwijl hijzelf tot dat soort verscheurende monsters
behoort. Als illustratie van zijn valse retoriek voert hij de false-flag-bestorming van het Amerikaanse
Capitool op en suggereert dat die bestorming is geschied op grond van de “onbewezen beweringen van
Trump dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen”, terwijl er tonnen aan bewijslast voorhanden zijn
dat er van een mega-verkiezingsfraude sprake was en de bewijzen daarvan komen nog steeds openbaar.
Zondag en Kraan hebben dezelfde afgrond-geest als de bekende satansaanbidders van de deepstate-elite,
die zich hoofdzakelijk bevinden onder de demoNcraten. Wat het duo Zondag/Kraan aan lasterpraat
beweert en gerenommeerde klokkenluiders verwijt, doen zij zelf, namelijk in fysieke zin, door messen te
hanteren waarmee zij genoemde klokkenluiders zonder enig onderzoek doorsteken! Genoemde maffia-
dominees zijn absolute fysieke moordenaars! 

Visscher: Nogal wat christenen leggen een verband tussen de coronacrisis en de eindtijd. Hoe kijkt u
daar tegenaan?
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Zondag: “Sommige christenen zien op grond Openbaring een coronavaccin als het teken van het beest.
Of ze komen met een aanvechtbare theorie over het getal 666. Openbaring is een zeer verborgen boek.
Pas op met te snelle conclusies. Soms bekruipt me het gevoel dat christenen die ons allerlei wilde
theorieen voorspiegelen, lekker willen griezelen. Alsof ze een spannende film willen laten zien. Mijn
advies is dan: Wees nuchter en waakzaam.”

GPPB.: Zondag is een volbloed vroomsprekende godloochenaar, ofwel een engel des lichts. Zondag moet
doorgaan voor een hoogleraar? Hij openbaart zich nog stommer dan de ezel van Bileam te zijn, want die
ezel  sprak nog bij God vandaan!
Het c-vaccin is een absolute opstap voor de aanvaarding van het 666-teken van het beest. Genoemde
maffia-dominees, noemen Gods Woord op een subtiele wijze “een griezelboek”, terwijl de openbaring des
Geestes omtrent het teken van het beest voor geen twee-erlei uitleg vatbaar is. Zondag noemt het boek
Openbaring niet voor niets “een zeer verborgen boek”, waarom? Om het gewone volk daarmee te
imponeren dat niemand het kan verstaan. Zondag en VD Kraan doen dus volop mee om het Refodom
klaar te stomen voor de aanvaarding van het 666-teken van het beest, onder aanvoering van het refo-
deepstate-duo RD/SGP. 

VD Kraan: “De Bijbel is geen encyclopedie die precies voorschrijft wat er gaat gebeuren. Openbaring is
een moeilijk boek waar je met de nodige voorzichtigheid conclusies uit zou moeten trekken. Ik verbaas
me er wat over dat christenen nu ineens, tijdens een grote crisis, zo met Openbaring bezig zijn. Was dat
voorgaande jaren dan niet nodig? De eindtijd is al 2000 jaar oud. Het valt me op dat sommige mensen zo
ontzettend goed denken te weten hoe je Openbaring moet uitleggen. Pas zag ik een video waarin een
jonge evangelist, rivierenlandschap op de achtergrond, zo overtuigd was van zijn gelijk over dit soort
dingen. Volgens mij weten wij het allemaal zo zeker niet wat Openbaring precies wil zeggen. Het is als
het ware een geheim waarvan God alleen op de hoogte is.”

GPPB.: Ook VD Kraan openbaart zich als een engel des lichts, door te beweren dat het boek Openbaring
een zodanig verborgen boek is, dat niemand er iets van verstaan kan, terwijl de zegels van het boek met
de zeven zegelen alrede door Christus verbroken zijn, die voor Daniel nog gesloten en verzegeld waren.
VD Kraan en Zondag doen hetzelfde als de farizeers van weleer pretendeerden door te zeggen dat het
gewone volk vervloekt was en de wet niet verstond, terwijl ze zelf genadeloos en hersenloos waren
omtrent de geestelijke bediening der wet. 
Het twijfelachtig stellen van de geloofskennis omtrent de betekenis van het boek Openbaring is juist een
kenmerk van de valse leraars. Zij zijn het dan ook die verdeeldheid zaaien, zoals de duivel onkruid zaait
tussen het koren. Dat er allerhande profeten zich profileren als apologeten en zichzelf decoreren met
zoutpilaren stikkers, en derhalve de plank bij elke slag misslaan, is bekend en er is wat dat betreft niets
nieuws onder de zon. Maar Gods Woord functioneert voor het ware geloof niet als een moeras waardoor
het bos van de bomen niet meer is te onderscheiden, maar schijnt als een licht op het pad om het duister
op te klaren. De Waarheid Gods staat aan geen enkele twijfel onderhevig en naar de mate des geloofs
wordt de Waarheid Gods ook als de onfeilbare Waarheid gekend en verstaan. Laat je nooit iets
wijsmaken door dit soort engelen des lichts die enkel duisternis, stank en aantoonbare en spotgoedkope
leugens verspreiden.  

Visscher: Zouden predikanten moeten waarschuwen tegen het verspreiden van allerlei
complottheorieen?

Zondag: Ja, op gepaste wijze. In een preek over het verbod om een vals getuigenis te spreken kun je het
thema aan bod laten komen. Mensen moeten waken voor zwart-witdenken. Wij maken allemaal fouten.
Politici ook. Als iemand een verkeersfout maakt op een rotonde, wil dat nog niet zeggen dat hij nooit
meer mag deelnemen aan het verkeer.

GPPB.: In “vals getuigenis geven tegen de naaste”, zijn de heren Zondag en VD Kraan zeer bedreven, dat
is wel genoeglijk bewezen in dit artikel en in de vele aanverwante artikelen op deze website. Volgens
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Zondag “moeten we waken voor zwart-wit-denken”, terwijl Gods Woord van Genesis t/m Openbaring
geschreven is met Goddelijke zwart-wit-taal die niet voor twee-erlei uitleg vatbaar is, hoewel Gods ware
volk en knechten slechts ten dele kennen. Dat betekent niet dat de ware geloofskennis twijfelachtig is,
nee, want het ware geloof, hoe zwak ook, is zeker, gelijk Lukas door de inspiratie des Heiligen Geestes
leert, zeggende: “Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de
dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben; gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne
zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn; zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende
alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theofilus! Opdat
gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt”, Luk. 1:1-4.
“We maken allemaal fouten”, zegt Zondag en daarmee wil hij de politieke en de kerkelijke corruptie
slachtofferlijk gladstrijken. Dat soort valstrikken wordt door Gods ware volk onder het heiligend kruis
haarfijn doorzien, net als de zwaar beproefde Job het helse bedrog van zijn drie vrienden bij God
vandaan doorzag en bij God vandaan weerlegde en neersabelde met het zwaard des Geestes. 

VD Kraan: “Treffend vind ik wat in Jesaja 8:19 staat: “Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen: Vraagt
waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een
volk zijn God vragen?” Glashelder toch. Luister niet naar allerlei stemmen van waarzeggers, maar schuil
bij God en Zijn Woord.

GPPB.: Als demoniserende duivelskunstenaars, zoals VD Kraan en Zondag zich duidelijk hebben
geopenbaard, de mensen met een vrome mond waarschuwen voor duivelskunstenaars, dan is het
duidelijk dat hier door VD Kraan de grofste godslasterlijke demonisering wordt bedreven, gelijk ook “de
vrienden” van Job bedreven. Wie aan dit soort demoniserende stemmen gehoor geeft, zoals Zondag en
Kraan hier aan lasterpraat uitbraken, zal het oordeel dragen, wie hij/zij ook is, gelijk geschreven is: “Ik
vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen,
wie hij ook zij”, Gal. 5:10.
De deepstate-ongerechtigheid die door het lastergal-duo Zondag/VD.Kraan wordt gekerstend en de
bestraffende man in de poort -in horizontale zin- door hen wordt gedemoniseerd, daarvan staat
geschreven: “Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des
doods waardig zijn, niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze
doen”, Rom. 1:32.

RD-DUIVELSKUNSTENAARS BEWIJZEN MET HUN MIND-CONTROLLED SCHRIJVEN DAT ZE ZELF

IN (ONNATUURLIJKE) ZONDEN LEVEN

Inzender: U hebt ontzettend ontmaskerend geschreven over de RD-serie "complotverhalen"

en ik heb uw weerleg-artikel wel 4 keer met instemming gelezen. Er is inderdaad meer dan

genoeg bewijslast beschikbaar om de leugens en witwassingen van het RD te doorzien.

Mijn grote vraag is echter over het "WAAROM" RD-Steef zo fel gebrand is om al die door

hem gebrandmerkte "complotverhalen" zonder enig bewijs belachelijk te maken, aangezien

complotverhalen de aandacht toch niet waard zijn?

Antwoord: Ik ben zeer dankbaar voor uw terzake doende vraag. 

In de eerste plaats hebben we vastgesteld dat genoemde RD-duivelskunstenaars alleen

maar hun eigen biografie hebben geschreven, dus veelmeer zichzelf hebben geopenbaard

dan degenen die zij beschuldigen. 

In de tweede plaats is het buitengewoon opvallend dat zij de generale MSM-tactiek

gebruiken, waardoor alle feiten die klokkenluiders aandragen, genegeerd en ontkend

worden en zonder enige bewijslast bespottelijk worden gemaakt. 
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Genoemde MSM-tactiek heet "mind-control", met als doel om hun eigen (betaalde)

ongerechtigheid te bedekken en de lezers opzettelijk te misleiden.

In de derde plaats is het kenmerkend voor valsspelers dat zij alleen maar met loze

beschuldigingen komen aandragen en de zaak diaboliseren, door hun slachtoffers te

beschuldigen wat zij zelf nalaten, namelijk om te ageren op grond van bewijslast. De

klokkenluiders die in opdracht van Steef de Bruijn aangevallen worden, worden categorisch

en zonder bewijs weggezet als "complotdenkers", terwijl genoemde klokkenluiders wel

degelijk bewijslast hebben aangevoerd, maar dat wordt altijd door valsspelers categorisch

ontkend en/of doodgezwegen. Zo hebben de RD-duivelskunstenaars, Zondag en VD Kraan,

geschreven in opdracht van de grote valsspeler, Steef de Bruijn. Het RD is een van God

vervloekte leugenkrant geworden, die in dienst staat van de satanische illuminatie en dat

geldt vanzelf voor de MSM als geheel. Voor de reguliere media (MSM) bestaat er namelijk

geen persvrijheid en dat geldt vanzelf ook voor het RD. Heel de MSM/RD moet dansen naar

de pijpen van hun opdrachtgevers die de wereldpers in handen hebben, kwa controle, kwa

censuur, kwa berichtgeving, enz. Daarbij komt, dat de MSM/RD ook wordt opgedragen om

voor de deepstate-bedreigende waarheidsfeiten doorlopend belachelijk te maken en de

illuminatie-criminelen te witwassen en daar is de krankzinnige RD-serie "complotverhalen"

een hard bewijs van. 

In de vierde plaats levert het RD met zijn satanische leugenartikelen, doorlopend het bewijs

dat men zelf heel wat aan (onnatuurlijke) ongerechtigheid te verbergen heeft, juist omdat zij

volledig in lijn van de lasterlijke MSM-tactiek vals-beschuldigend ageren zonder enige

bewijslast en de spotgoedkope leugens die zij aandragen zijn zo doorzichtig als glas. Dat

spreekt boekdelen!

Het RD is recent terecht exposed als een gayformatorisch grafblad en God zal alles

verbranden wat zich conformeert met Sodom en Gomorra, dus gaan ook ALLE sodomitische

refo-kerken ter ziele. Alle refo-dominees staan OP ZIJN BEST GESPROKEN op dezelfde lijn

met de aanstaande schoonzonen van Lot, gelijk geschreven is: "Toen ging Lot uit, en sprak

tot zijn schoonzonen, die zijn dochteren nemen zouden, en zeide: Maakt u op, gaat uit deze

plaats; want de HEERE gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner

schoonzonen als jokkende", Gen. 19:14.

Ik hoor ook de ezel van Bileam alarmerend balken, maar men slaat er geen acht op. Wel,

dan zal men het oordeel dragen, wie hij/zij ook is!

zegen, 

ds. GPPB.


