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De machthebbers 
 

In de vorige editie, ‘De misleiding’, hebben we gesproken over de aard van de misleiding die ons land 

heeft overspoeld en hoe de Nederlandse bevolking meer en meer onder druk gezet wordt om zich te 

onderwerpen aan een ‘vaccinatie’. Gelukkig krijgen steeds meer mensen door dat de term ‘vaccinatie’ 

ook al misleidend blijkt te zijn, omdat het maar ernstig de vraag is of bescherming tegen ziekte de 

werkelijke intentie is. Het is daarom ook beter om een meer neutrale term als ‘injectie’ of ‘spuitje’ te 

gebruiken. Elk wetenschappelijk fundament om deze spuitjes toe te dienen ontbreekt en daardoor 

heeft de regering maar twee middelen om het plan van massale injectie te kunnen doordrukken: 

• strengere maatregelen, zodat mensen nog wanhopiger worden 

• meer propaganda, zodat mensen nog beter luisteren naar de overheid. 

 

De waarheid over de werkelijke aard van de crisis en de intenties achter de injecties is moeilijk te 

vinden via de reguliere mediakanalen. De toegangspoorten naar de waarheid en de vrijmoedigheid om 

deze te delen, worden zwaar bewaakt met geschut van hoon en spot. Dit geschut braakt, bij monde 

van machthebbers, media en misleide landgenoten, misselijkmakende termen uit als ‘complotdenker’ 

en ‘antivaxxer’. Dit is allemaal bedoeld om te voorkomen dat mensen zelf nadenken en op onderzoek 

uit gaan. Steeds meer mensen doorzien dit echter en worden wakker. Het verzet in de samenleving 

neemt toe, ook onder gelovigen. 

 

Het denken in termen van complotten is volslagen Bijbels. De Psalmen spreken hierover in termen van 

het ‘beramen van bedrieglijke dingen’ of het ‘smeden van plannen’. Het is dus heel belangrijk dat we 

niet meedoen aan het bespotten van hen die tegen de stroom in gaan. Degenen die de term 

‘complotdenken’ gebruiken, zijn zelf verduisterd in hun verstand en werken als struikelblokken voor 

degenen die wel het licht willen brengen. Christenen horen de zoektocht naar waarheid op zijn minst 

toe te juichen en aan te moedigen. 

 

De machthebbers 

Waar plannen en beraadslagingen zijn, zijn er uiteraard mensen die deze plannen beramen. Dit 

noemen we de ‘machthebbers’. De machthebbers die op dit moment de meeste invloed hebben in de 

nationale gezondheidszorg van veel landen, bevinden zich op het hoogste niveau van aardse 

machthebbers. Hoewel we weten dat we niet strijden tegen ‘vlees en bloed’, is het wel van belang om:  

• te onderscheiden welke mensen de meeste invloed lijken te hebben op het huidige beleid 

• te horen wat deze mensen zeggen. 

 

Veel nationaal beleid omtrent gezondheidszorg is een directe invulling van de richtlijnen van de WHO 

(Wereld Gezondheids Organisatie). Het is van belang om te weten dat deze WHO mede gefinancierd 

wordt door privaat geld. De grootste sponsor van deze organisatie is zelfs de Bill en Melinda Gates 

Foundation. De Bijbel onderwijst in Spreuken 20:5 dat het moeilijk is om de intenties van mensen in te 

schatten, maar Bill Gates is in dit opzicht buitengewoon behulpzaam. Hij spreekt heel openhartig, beter 

gezegd ‘schaamteloos’, over zijn visie. 

• Gates is één van de grootste verkondigers van de klimaatcrisis. Zonder enig vertoon van 

schaamte, spreekt hij een volle collegezaal toe over de noodzaak om de CO2 uitstoot enorm 

terug te dringen, wat volgens hem betekent dat er zo snel mogelijk veel minder mensen op 

aarde moeten zijn. 

• Gates is al jarenlang een groot promotor van vaccinaties en eveneens zonder enig vertoon van 

schaamte, noemt hij vaccinaties als onderdeel van een strategie om de groei van de 
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wereldbevolking te verminderen. De WHO heeft blijkbaar het laatste decennium al uitgebreid 

geëxperimenteerd met sterilisatie via ‘vaccinatie’, bijvoorbeeld in Afrika en India. 

• Gates schroomt ook niet om te vermelden dat de vaccinatieindustrie zo’n lucratieve sector is 

om in te investeren. Hij is blijkbaar druk doende om ook maximaal geld te verdienen aan de 

vermindering van de wereldbevolking. 

 

De machtsgreep 

Wat de machthebbers willen, hoe machtig ze ook al zijn is ‘meer macht’. Het is verdrietig om te zien 

dat dergelijke mensen, die vaak een ontzaglijke hoeveelheid geld hebben, ontevreden zijn met hun 

positie in deze wereld. Iemand zei eens: ‘macht is meer verslavend dan cocaïne’. Macht heeft de 

neiging om de mens te bederven en het is dan ook niet verbazingwekkend dat degenen die de meeste 

macht hebben, ook al het verst verdorven zijn in hun denken en handelen.  

Wat wereldse machthebbers, die samenwerken via het World Economic Forum, de VN, de WHO en 

nog andere organisaties, onder andere willen is het volgende: 

• de volledige mensheid onderwerpen aan een wereldwijde regering 

• de wereldbevolking drastisch reduceren, tot onder de 500 miljoen 

• anderen spreken over 4 miljard ‘nutteloze eters’ die moeten verdwijnen voor 2050. 

 

Lees dit alstublieft zorgvuldig: we hebben het hier over een gewenste genocide op een ongekende 

schaal, waarbij de misdadige mensenmoord in de Tweede Wereldoorlog, hoe duister ook, verbleekt.  

 

Het slaapmiddel 

Eén van de verhalen die de mensheid voor een belangrijk deel in slaap heeft gesust en verdoofd heeft 

om de ernst van dit alles te kunnen doorzien, is het verhaal van de ‘klimaatcrisis’. Sinds enkele jaren 

kun je bijna geen natuurdocumentaire meer kijken, zonder geconfronteerd te worden met 

onwetenschappelijke reclame voor het idee dat de mens met zijn CO2 uitstoot, hét grote gevaar is 

voor onze planeet. Het is duidelijk dat ook hier een grote propagandamachine aan het werk is. 

Wetenschappers die hier tegen ingaan, hebben een eigen hokje gekregen, dat van de 

‘klimaatontkenners’. Het pijnlijke gevolg van de stelselmatige blootstelling aan dit verhaal, is dat veel 

mensen klakkeloos napraten dat er minder mensen op de wereld moeten zijn. Hier schijnt geen enkele 

wetenschappelijke onderbouwing voor te zijn en het druist lijnrecht in tegen de door de Almachtige 

gegeven opdracht om de aarde te vervullen. 

Het grootste deel van de aarde is onbewoond. Israël heeft aangetoond dat met wijsheid en verstand, 

zelfs woestijnen weer tot bloei kunnen worden gebracht en voedsel kunnen voortbrengen. Er zijn niet 

te veel mensen op deze aarde, maar er is wel te veel onrecht, te veel dwaasheid en te veel hebzucht. 

Het is natuurlijk een grove leugen dat juist hebzucht, machtswellust en bloedvergieten, de aarde een 

betere plaats kunnen maken. We weten allemaal wie de vader is van alle leugen.  

 

De methode 

De vraag is nu hoe we de huidige crisis, de maatregelen en de dreiging van een injectie, kunnen kaderen 

in de beschreven machtsgreep. Als we even ons verstand zijn werk laten doen, dan zien we dat om de 

wereldbevolking te verminderen, men twee dingen moet doen: 

• mensen vermoorden of ‘vervroegd laten sterven’, wat op hetzelfde neerkomt 

• voorkomen dat mensen zich kunnen vermenigvuldigen. 

Eén van de manieren om dit te kunnen realiseren, is directe toegang tot onze lichamen. En dit is precies 

wat men nu probeert af te dwingen.  
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COVID-19 is nauwelijks gevaarlijk en de besmettingscurve is een leugen. Er is nu zelfs gebleken dat de 

PCR-test al een positief resultaat kan geven door de aanwezigheid van menselijk DNA. Een positieve 

test kan dus ook betekenen dat degene op wie de test is uitgevoerd, mens is! Hoewel de angst voor 

het virus dus onterecht is en de maatregelen niet gerechtvaardigd zijn, wordt dit alles wel gebruikt om 

mensen zo ver te krijgen dat ze de machthebbers toegang tot hun lichaam geven.  

 

Wat er beschreven wordt over het werkelijke karakter van het zogenaamde ‘vaccin’, belooft niet veel 

goeds. De volgende zaken zijn mogelijke gevolgen van het laten toedienen van deze injectie: 

• Het dreigt ons digitaal te labellen. Een belangrijk bestanddeel van het 'vaccin' is recent 

gepatenteerd door Microsoft, het bedrijf van Bill Gates, als middel voor een digitaal 

geldsysteem. Dit lijkt de weg te banen voor het verbinden van het menselijk lichaam met 

technologie. Iets wat de machthebbers kan helpen om hun controle te vergroten. 

• Een ieder die zich laat inspuiten met een middel met dit bestanddeel, loopt, met de huidige 

patentwetgving, het risico het juridische eigendomsrecht over zijn lichaam te verliezen. De 

kans bestaat dus dat je de zeggenschap over je lichaam en de lichamen van je kinderen hebt 

weggegeven als je de injectie hebt laten toedienen. 

• De mRNA technologie die wordt gebruikt, is nog nooit goedgekeurd voor mensen. Het grijpt 

op een ongekende manier in in de werking van ons DNA. Wat ons betreft kunnen we op zijn 

minst spreken over een behandeling die grenst aan het genetisch manipuleren van de mens.  

• Sterilisatie van vrouwen. Dr. M. Yeadon, voormalig hoofd van Pfizer Research, heeft onlangs 

aangekondigd dat het corona mRNA vaccin steriliserend voor vrouwen kan zijn. Het eiwit dat 

gecodeerd wordt door het mRNA, lijkt blijkbaar sterk op een eiwit dat op de placenta 

voorkomt, waardoor het vrouwelijk lichaam mogelijk getraind kan worden om de eigen 

placenta aan te vallen. 

 

Gezien bovenstaande is het niet verbazingwekkend dat sommigen dit een ‘vaccin uit de hel’ noemen. 

Bovendien hebben we nog niet gesproken over de vele bijwerkingen op de korte termijn die al zijn 

opgetreden na het toedienen van de betreffende injectie. 

 

De oproep 

Het is ons er niet om te doen gelijk te hebben. Onze taak is om de zaken die wij zien te beschrijven en 

te delen met anderen. Mensen zullen vervolgens hun eigen keuze moeten maken. We zien echter wel 

dat de goedgelovigheid en het misplaatste vertrouwen op wereldse overheden en mediakanalen, veel 

gelovigen zware schade dreigt te berokkenen. Wat sommige gelovigen in onwetendheid nog 

beschouwen als ‘gehoorzaamheid aan de overheid’, lijkt eerder op het ‘buigen voor aardse 

machthebbers die dood en verderf voor ogen hebben’. Het is lastig voor te stellen dat geloofshelden 

als Sifra, Pua, Daniël en Esther, veel begrip (zouden) kunnen opbrengen voor dit soort slaafse 

volgzaamheid. Gezien het buitengewone belang, hierbij de belangrijkste zaken nog eens op een rij. 

• COVID-19 is niet gevaarlijker dan de griep 

• De besmettingscurve is een pertinente leugen 

• De maatregelen zijn onterecht en onwetenschappelijk 

• Artsen die een succesvolle, goedkope en veilige behandeling gebruikten op zieke mensen, zijn 

gechanteerd om deze niet toe te passen 

• Gezonde mensen worden gechanteerd om wel hun lichamen open te stellen voor een 

overhaast ontwikkelde, slecht geteste en hoogst risicovolle injectie 

• De machthebbers die deze injecties promoten, willen zo snel mogelijk: 

o Meer controle op de mensheid 
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o Minder mensen op deze wereld 

• Eén van de bestanddelen van de injectie is gepatenteerd door Microsoft 

• Er lijkt een reëel risico te zijn dat door de injectie, vrouwen onvruchtbaar worden. 

 

Dit laatste komt helemaal overeen met de wensen en plannen van de machthebbers van deze wereld. 

Alle puzzelstukjes van het bedrog lijken op hun plaats te vallen.  

 

De Messias 

De Here Jezus is onze Messias, wat ‘bevrijder’ betekent. Hij heeft gezegd dat de poorten van het 

dodenrijk Zijn gemeente niet zullen overweldigen. Het Engelse woord voor ‘poorten’ is interessant 

genoeg ‘gates’. Bill Gates is slechts één van de machthebbers die samenspannen tegen Gods wil voor 

deze wereld en onze strijd is niet tegen deze, zelf ook grondig misleide, mensen. Hun monden zijn wat 

ons betreft echter wel poorten waaruit plannen van dood en verderf komen die alleen maar uit het 

dodenrijk zelf afkomstig kunnen zijn.  

De betreffende tekst uit Matteus 16 geeft ook een duidelijk instructie: willen we ontsnappen aan de 

overweldigende kracht van de duisternis die in deze wereld werkzaam is, dan zullen we ons als 

gelovigen ook meer dan ooit moeten gedragen als Zijn gemeente en daadwerkelijk luisteren naar Zijn 

stem in alle belangrijke beslissingen van het leven. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven: 

• Hij is altijd bij machte om ons de weg te wijzen 

• Hij is altijd bij machte om ons de waarheid te tonen 

• Hij is altijd bij machte om ons al het leven te geven, ook bescherming van onze gezondheid en 

genezing bij ziekte. 

 

Hij is bij machte. Zijn wij bereid te luisteren, te volgen en in alle dingen op Zijn leiding te vertrouwen? 

We willen eindigen met een belofte en een aansporing: 

 

‘Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen 

naar Hem uitgaat.’ 2 Kronieken 16:9 

 

’Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften; roep mij aan ten dage der benauwdheid; Ik zal 

u redden en gij zult Mij eren.’ Psalm 50:14-15 

 

Binnenkort verschijnen nog twee delen: Deel III - De Almachtige en Deel IV - De aanmoediging. 

 

Voor verdere achtergrond: 

https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aansprakelijkheidstelling 

https://christiansfortruth.com/former-top-pfizer-scientist-michael-yeadon-claims-covid-vaccines-

may-cause-infertility-in-women/ 

https://www.nationandstate.com/2020/04/12/robert-f-kennedy-jr-exposes-bill-gates-vaccine-

agenda-in-scathing-report/ 

https://www.stopworldcontrol.com/nl/artsen/ 

https://gezondverstand.eu/archief/ 
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