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Aanklacht tegen Politici 
 

De verkiezingen zijn geweest, de pionnen zijn gezet. Voor vele wakkeren is het duidelijk: de draak 

wordt zichtbaarder in ons land. VVD en D66 kunnen beter fuseren tot de AntichristUnie, maar zo eerlijk 

zullen ze niet zijn, want satan houdt van maskers. Een coalitie met deze partijen kan maar één ding 

betekenen: open oorlog tegen het volk van God. De Leeuw brult. Wij gaan profeteren. 

 

VVD 

De VVD heeft nauwelijks mensen in haar fractie met relevante ervaring in de wereld. Het zijn interne 

getrouwen, opgeleid om te knielen voor de machthebbers van deze aarde. Rutte praat al een jaar alsof 

hij zijn ziel verkocht aan satan. Wat zouden we verwachten van de rest? Grapperhaus heeft vooral één 

straf versoepelt; die voor een maatregel die hij zelf had overtreden. De VVD is een cultus van 

leugenpriesters, ijverig bezig om onze vrijheid, welvaart, jongeren en kwetsbaren te verbranden op 

het altaar van het globalisme. 

 

D66 

D66 is al jaar en dag het gezicht van de antichrist in ons land. Haar verzengende haat ten opzichte van 

Israël, haar oorlog tegen het ongeboren leven en haar radicale rebellie tegen alle ordening door God 

gegeven, maakt haar partijkantoor tot een troon van satan. Haar fractievoorzitter heeft al aangegeven 

‘niet-gevaccineerden’ te willen beschouwen als moordenaars. Hun huichelarij schuimt op tot aan de 

hemel, want D66 heeft onschuldig bloed aan haar handen. 

 

CDA 

Het CDA is nu heel ernstig besmeurd, met De Jonge aan het roer. Zijn beleid gaat niet over 

volksgezondheid, maar alleen over macht. Ervaring in de gezondheidszorg heeft hij dan ook niet. Een 

broer gesponsord door de Bill en Melinda Gates Foundation wel. De Oude van dagen haat een mond 

vol draaierijen en de Jonge’s mond loopt ervan over. Wee de gelovige die De Jonge gelooft. Omtzigt 

lijkt de enige CDA-er die voor waarheid wil strijden en juist hem laten ze nu het meeste lijden.  

 

ChristenUnie 

Waar waarheid en gerechtigheid de focus moeten zijn, praat deze groep over aardigheid en 

gezelligheid. Aardigheid is haar afgod en leidt tot compromissen met het rijk der duisternis, die het 

land mede naar de afgrond stuwen.  

Haar leiders mogen dan schaapskleren dragen; over wat daar onder zit, stellen weinigen zich vragen. 

Mensen oordelen veel te snel. Als iemand zegt christen te zijn en vriendelijk glimlacht, zijn velen al 

verkocht. Alsof we een boom niet herkennen aan zijn vrucht. De enige keer dat we Segers bezwaar 

hoorden maken, was over een Sinterklaasjournaal. Alsof jongeren die suïcidaal zijn door de misdadige 

maatregelen, daardoor gered zijn. Slob vernietigt jeugd met zijn onderwijswanbeleid. 

Wat baat het om tegen abortus te ageren, als vrouwen experimentele gentherapie wordt 

opgedrongen. Wat hebben we aan woorden, als hun lichamen worden getraind om zelf nieuw leven 

in de knop te doden?  

Wat baat beleid over euthanasie, als gehandicapten en ouderen onderworpen worden aan een 

experiment dat de Code van Neurenberg met vuile voeten treedt? Massale sterftes na vaccinatie 

worden toegeschreven aan toeval of een nieuwe variant. Het Pinokkiovirus is het grootste probleem, 

maar de ChristenUnie stapt daar overheen. 

 

SGP 

De SGP doet het minder slecht, maar maakte een hele grote fout. Zij koos met de coronawet ook voor 

compromis, om toestemming te krijgen voor kerkbezoek. Hiermee verkoos ze religie boven relevantie 

en maakte ze zich medeplichtig. In plaats van voor waarheid te vechten, ook voor hen die nog nooit 

een kerkgebouw van binnen zagen, koos ze voor haar eigen religieuze achterban. Met leugen, 
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misleiding, laster, chantage, intimidatie en censuur sluit je nooit een compromis. Deze werken van 

satan ontmasker je en leg je bloot. Als Van der Staaij zijn rug recht, dan kan hij meevechten met hen 

die recht staan voor gerechtigheid. 

 

FvD 

De bijdrage van de christelijke partijen was ondermaats. Nadat ze, net als Bileam, eerst vrome woorden 

spraken, bleken ze niet bereid om waarheid te gaan spreken. Daardoor ontbrak het hen aan inzicht, 

dat nu aan anderen is gegeven. Issakar was een ezel die zwoegde als het nodig was. Zijn nageslacht 

wist de tijden te onderscheiden ten behoeve van het volk. Thierry betekent ‘heerser van het volk’ en 

Baudet betekent ‘ezelshengst’. Ook Van Haga strijdt een moedig gevecht. Omdat christelijke politici 

het kwaad zijn gang laten gaan, heeft de Almachtige anderen uitgekozen om op te staan. Veel 

gelovigen in ons land zijn door religie slechts getraind om te onderscheiden wie een ezel is. Doordat 

ze zelf echter zo koppig zijn als een ezel, missen ze het inzicht dat ze oordeel tegemoet gaan. Als 

ongelovigen, zonder de inwoning van de Heilige Geest, méér lef en kracht betonen dan gelovigen en 

bereid zijn hoon en spot te verdragen die horen bij waarachtige profeten, zou dit naderende oordeel 

dan onterecht zijn? 

 

Wie een oor heeft die hore en oordele zichzelf. 

 

Operatie Leeuw van Juda 


