
Brullen voor Bevrijding Deel III Aanklacht tegen Media 

www.operatieleeuwvanjuda.nl 

Aanklacht tegen Media 
 

Media betekent middel, vandaag voor de verspreiding van duisternis. De reguliere media zijn een open 

riool. Demonen kunnen er vrijelijk spelen, om te verdelgen, te slachten en te stelen. De meeste 

berichtgeving staat strak van hoogmoed, leugen, misleiding, laster, minachting, censuur en intimidatie. 

Verbazingwekkend hoeveel duisternis in weinig woorden past. 

 

Laat niemand zich misleiden: journalisten en nieuwslezers zijn de valse profeten van deze tijd. Betaald 

om te zeggen wat hun betaler bepaalt. Ze liegen onbeschaamd en bedekken leugens van een ander. 

Ze lenen hun mond of pen aan demonen, zodat zij die bezwaar maken worden ondergebraakt met 

lasterlijke termen. En als waarheidsstrijders zich alsnog verzetten, dan trekken journalisten 

minachtend hun neus op voor hun eigen lasterbraaksel. 

 

Weinig ‘christelijke media’ doen het beter. Blasfemie houden ze nog wel tegen, maar voor het meeste 

andere staat de deur wijd open. De Evangelische Omroep doet mee aan de demonisering van hen die 

strijden voor gerechtigheid. Zijn hun interne carrièrestappen ook bepaald door ‘Operation Lockstep’? 

‘Profeten eruit, jaknikkers erin’: zo maak je de weg vrij voor hoererij. Vormgeving is niet hetzelfde als 

waarheid. Babylon, moeder van de hoeren, is ook goed opgemaakt. 

 

Het is tijd voor een Metterdaad reportage over Afrikaanse vrouwen die tegen hun wil gesteriliseerd 

zijn. Gesteriliseerd door ‘vaccinaties’ gesponsord door de WHO. Het is deze corrupte club werktuigen 

van satan, die de dienst uitmaakt in ons land. De meeste christelijke media leggen hen geen strobreed 

in de weg. Het oordeel over platformen voor valse profeten zal hevig zijn. Tijd voor radicale ommekeer. 

 

Veel gelovigen drinken met grote slokken uit het reguliere media riool. Als waarachtige wachters en 

profeten alarm slaan, dan herhalen velen slechts de dwaasheid uit het rijk der duisternis. 

Waakzaamheid geboden, liefde voor de waarheid het devies. Wereldgelijkvormigheid is een gruwel en 

profeten zendt God niet voor niets. 

 

Wanneer zijn volk geen waarheid wil spreken, is de Almachtige altijd creatief gebleken. Hij is ons nog 

steeds genadig en velen kennen weer Gezond Verstand. Veel strijders in ons land vechten voor 

waarheid en graven greppels voor een verfrissende stroom. Onwankelbaar zullen we blijven strijden, 

zo krijgen we de duisternis in toom. 

 

Wie een oor heeft die hore, naar de Waarheid alleen.  
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