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In België noemen ze Nederlanders ook wel ‘dikke nekken’ en uit de manier waarop Alie Hoek-van 

Kooten voorop gaat in de ‘vaccinatie’verkoop, blijkt weer waarom. ‘Dikke nekken’ houden van brallen 

en Alie kan er overduidelijk wat van. Waar Sam Brokken, een Belgische lector 

gezondheidswetenschappen, een zorgvuldige en eerlijke analyse durft te maken1 over alles wat we 

niet weten over de Pfizer-spuit, praat Alie alsof ze alles weet2, meer dan Pfizer zelf. Waar Brokken zich 

baseert op de bijsluiter van Pfizer en openlijk aangeeft voor wie het sowieso al risicovol is, moet Alie 

daar niets van weten. Alie is namelijk diepgelovig. Diepgelovig in de oprechtheid van de overheid en 

diepgelovig in de wetenschappelijke en ethische integriteit van de farmaceutische industrie. Alie gaat 

gemakshalve aan Pfizers bijsluiter voorbij en ijvert onbeschaamd voor een massale acceptatie van deze 

injectie door het volk van God. Waar christenen bekend zouden moeten staan om hun diepgang en 

zorgvuldigheid, zijn deze bij Alie ver te zoeken en belijdt zij volmondig haar onwankelbaar geloof. 

 

Waar veel artsen wereldwijd al zijn opgestaan tegen de tirannie en de machtsgreep onder de 

dekmantel van een gezondheidscrisis, tonen veel christenartsen vooral volgzaamheid. Hoewel ze 

voldoende afweten van anatomie, kunnen ze hun eigen ruggegraat nog niet terugvinden en wachten 

ze gelaten af totdat het wetenschappelijke bewijs van de duistere agenda achter de 

‘vaccinatie’chantage compleet is. Aangezien de testfase voor de Pfizerinjectie nog een kleine twee jaar 

duurt en het de bedoeling is dat de volledige bevolking dan al lang en breed meerdere malen 

geïnjecteerd is , zijn de voorwaarden voor dit bewijs bij voorbaat al afwezig en worden we dus mede 

door christenartsen onder druk gezet om mee te doen aan een volstrekt onwetenschappelijk 

experiment, dat alle ethische normen ver overschrijdt. Hoewel deze collectieve volgzaamheid al 

dramatisch is, maakt Alie het nog een gradatie erger met haar slecht onderbouwde en ordinaire 

reclame. Haar retoriek doet denken aan de schreeuwerigheid op vroegere markten, al is het geenszins 

de bedoeling om hiermee marktkooplui te kwetsen. 

 

Iemand zo overtuigd als Alie, krijgt in deze tijd heel veel ruimte om te spreken. Christelijke 

mediaplatformen die hijgerig hoereren met de aardse overheid, verkiezen vleselijke 

overtuigingskracht boven nuance en schreeuwerige teksten boven zorgvuldige analyses. Hendrikus de 

Jager deed heldhaftige pogingen om een gesprek op niveau los te krijgen op het platform CIP2, maar 

zijn parels waren aan Alie niet besteed. Met haar minachtende reacties, die niet getuigden van veel 

inzicht, maar vooral dus van een vurig geloof in aardse instituten, vermaalde ze deze parels met haar 

kiezen van kritiek. Het zal je dokter maar wezen. Of het zal de dokter maar wezen van de vrouw bij wij 

je hoopt zo groot te worden in de baarmoeder, dat je op een dag het levenslicht mag zien. Pfizer geeft 

toe dat het niet weet wat de invloed zal zijn van het ‘vaccin’ op de vruchtbaarheid van vrouwen en een 

voormalig onderzoeksdirecteur van Pfizer vindt op moleculair niveau aanwijzingen dat het ‘vaccin’ het 

immuunsysteem wel eens zou kunnen trainen om de placenta aan te vallen. Bovendien is Pfizer in 

Afrika al eens veroordeeld voor het toepassen van ongevraagde sterilisatie via ‘vaccinatie’, maar het 

geloof van Alie komt niet aan het wankelen door dergelijke zaken. Mensen moeten nu eenmaal 

gechanteerd worden om te buigen voor de prik en Alie chanteert hartstochtelijk mee. 

 

Iemand die zo onzorgvuldig en oppervlakkig te werk gaat, wordt in tijden van grote duisternis 

moeiteloos voor de wagen van het rijk der duisternis gespannen. Demonen zijn in overvloed aanwezig 

in de hemelse gewesten en zoeken continu naar gewillige monden om op mee te mogen liften.  

Er is echter ook een andere mogelijke verklaring voor haar schrijnend onwetenschappelijke 

aanprijzingen. In sommige gevallen zendt de Almachtige namelijk Zelf leugengeesten uit. In 1 Koningen 

22 lezen we hoe dit in zijn werk kan gaan. Er zijn er velen onder het volk van God, die zo weinig liefde 

voor de waarheid hebben, dat ze altijd op zoek zijn naar mensen die zeggen wat ze willen horen. Om 

scheiding te maken tussen hen die de waarheid liefhebben en hen die liever meelopen met de wereld, 
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kan God een leugengeest uitzenden, zodat Hij scheiding kan maken tussen de wereldgelijkvormigen 

en hen die vrij willen zijn en blijven door te wandelen in de waarheid. 

 

Toen ik onderstaand artikel van Alie Hoek-van Kooten had gelezen, heb ik tijden met verbijstering 

zitten staren naar het schokkende relaas. Wat echter net zo schokkend was, was de teneur van 

sommige reacties eronder. Hoewel veel gelovigen de vele kansen die er lagen, aangrepen om gaten te 

schieten in haar verhaal, waren er pijnlijk veel reacties te lezen van mensen die dankbaar waren voor 

de geruststelling. Deze mensen wilden liever rustig verder slapen en Alie was hen graag van dienst. 

 

In het Koninkrijk van God is de Heere Jezus Koning en Hij is de Waarheid. Voor hen die de waarheid 

niet liefhebben, is er geen plaats in het Koninkrijk van God. Vandaar dat God Zijn volk wil louteren. Zij 

die de waarheid niet liefhebben, moeten eerst het loon van hun dwaasheid in ontvangst nemen, om 

misschien alsnog in hun benauwdheid, liefde voor de waarheid te hervinden. 
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1 https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/01/11/video-is-het-pfizer-vaccin-veilig/ 

2 https://cip.nl/cip+/83251-alie-hoek-reageert-op-tegenstander-coronavaccin-miljoenen-

mensenlevens-zijn-door-vaccinatie-gered/GEkBAwIKCip0b0xORUtJchIRFBA 

 

 


