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Zien we de tekenen van deze tijd?
Als we in de bijbel kijken dan zien we daar een vrij groot aantal 
beschrijvingen van het einde der tijden. Ook worden we er toe aangespoord
om deze tekenen te kunnen duiden, en om niet mee te drijven in de waan 
van de dag. Maar hoe zit dat met ons? Hoe is dat bij U? Herkend U de 
tekenen van de tijden? Dit boekje heeft tot doel om een aantal van de 
tekenen van deze tijd als het ware te highliten zodat we er niet 
onopmerkzaam aan voorbij gaan, zodat we er bij stil blijven staan en 
overdenken wat dit voor ons betekend. Het is niet de bedoelling om hier 
alles uitgebreid te bespreken, dat zou een hele boekenkast kunnen vullen. 
Een aantal dingen worden slechts kort aangestipt en u kunt zelf bepalen 
waar u meer over wil weten.

1 En  de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe 
om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken 
uit de hemel wilde laten zien. 2 Maar Hij antwoordde en zei 
tegen hen:  Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want
de hemel is rood; 3 en 's morgens: Vandaag storm, want de 
hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht 
weet u wel te onderscheiden, maar kunt u de tekenen van de 
tijden niet onderscheiden? (Mat. 16)

12 En  doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde 
van velen verkillen. (Mat. 24)

15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede  voor de 
hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven 
behoort niet tot zijn bezit. (Lucas 12)

Wat zijn de tekenen van deze tijd? Leven we in de eindtijd? Als je 
opmerkzaam en met onderscheiding om je heen kijkt dan zul je zien dat we
nu leven in een tijd van toenemende wetteloosheid en ontworteling. We 
leven in een tijd waarin “zekerheden” omver worden gehaald, en waarin 
steeds meer “Alles moet kunnen”. Een tijd van pluralisme en post-
modernisme. Ieder heeft steeds meer “zijn eigen waarheid”.
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Iedereen heeft recht op zijn eigen mening,

maar niet iedereen heeft zijn eigen set feiten

Anders gezegd, er is wel degelijk een realiteit. Iets is wel of niet gebeurd, 
het kan niet allebei waar zijn.

Natuurlijk is het niet zo dat we nu in een totale wetteloze maatschappij 
leven, zover is het nog niet maar als je goed oplet dan zul je dingen gaan 
zien die heel heftig zijn.

Bij het zoeken naar deze tekenen is het goed om ook een beetje vooruit te 
kijken. Wat zie je in de media gebeuren? Wat zien we in de US gebeuren? 
Dat zijn allemaal dingen die op ons af komen, die ons kunnen 
conditioneren, desensibiliseren, voor een afglijden naar verval van ethiek 
en wetteloosheid. 

Reproductive justice
20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; 
die duisternis voorstellen als licht,  en licht als duisternis; die 
bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in 
hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening  verstandig.
Jesaja 5:20

In de Amerikaanse media zie je nu het begrip “Reproductive Justice” 
(Reproductieve gerechtigheid) opduiken. Wat is dat? en wat betekent het 
voor ons.

De “Onschuldige duiding”
Als je deze video's bekijkt dan lijkt 
het allemaal heel lovenswaardig, het 
gaat over gelijke rechten en 
gelijkwaardige toegankelijkheid van 
zorg. Een mooi begrip dus… zo lijkt 
het tenminste.
Wat u misschien opvalt is dat in de
filmpjes hiernaast, van het begrip 
“Reproductieve Gerechtigheid”, 

https://youtu.be/aeGmeE4P1kc
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alleen het woord “Gerechtigheid” 
word uitgelegd. Er word helemaal 
niet ingegaan op het woord 
“Reproductieve” en wat dit betekend 
in deze uitdrukking. Hier zie je dus al
een stukje misleiding.

“Reproductive” heeft betrekking op de voortplanting. De term betekend: 
“Gerechtigheid in de voortplanting” en uiteindelijk gaat het om het “recht” 
van vrouwen om hun kind te mogen aborteren. Er worden heel veel mooie 
woorden gebruikt, maar het is gewoon een versluierde term van de pro-
abortus beweging. Je kunt je dus afvragen: Gerechtigheid voor wie? En 
waarom moet je een kind tot vlak voor de geboorte kunnen weghalen? Wat 
is daar rechtvaardig aan?

Media manipulatie
Nu word het een tikje vervelender, in
de video hiernaast worden 
schrijnende misbruik situaties 
gebruikt en op de Amerikaanse 
maatschappij geprojecteerd om het 
begrip “Reproductieve 
Gerechtigheid” te valideren. In deze 
video word al wel duidelijk dat het 
hier gaat om de abortuswetgeving.

Het probleem met deze voorstelling 
van zaken is dat schrijnende situaties 
worden misbruikt om westerse 
vrouwen de mogelijkheid te bieden 
zich van hun kind te ontdoen als ze
daar voor kiezen, om wat voor reden dan ook. Ook dus, als het even niet zo
goed uit komt om financiële redenen.

De duistere betekenis ervan
Waar je met dit begrip uiteindelijk terecht komt, dat is, men wil in de US 
abortus gaan toestaan tot aan de geboorte en daar nog voorbij. Was men in 

https://youtu.be/ihwvHHInrlU
https://youtu.be/ABsAWm3S2r8
https://youtu.be/ABsAWm3S2r8
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het verleden nog zo hypocriet om een kind alleen te vermoorden als het 
voor de moeder nog “onzichtbaar” was, in de baarmoeder, tot kort voor de 
geboorte. Nu schrikt men er niet meer voor terug om een kind te laten 
vermoorden door artsen nadat het geboren is, in de naam van de 
gezondheidszorg en men noemt dat reproductieve gerechtigheid. Woorden 
die doelbewust gekozen zijn om te misleiden.

Ik werd door Kevin Shipp op dit feit 
opmerkzaam gemaakt.

11:38 Ik begreep niet waarom de 
vrouwen rechten nog opgenomen 
waren in het strafrecht…

Hillary v.a. 27:26 

Het zal je wellicht opvallen dat deze hele toespraak van bijna een uur 
uitsluitend gaat over de abortus wetgeving. Er worden hele mooie woorden
gebruikt, maar het gaat (in veruit de meeste gevallen) gewoon over 
kindermoord uit zelfgerichte motieven. Waar men het niet over heeft is dat 
er achter al die mooie woorden een agenda zit, zoals met zovele politiek 
gedreven thema's. Het gaat hier over geboortebeperking en, als je goed 
luistert, dan word niet zelden de nadruk gelegd op de zwarte vrouwen. Men
zegt dat deze vrouwen achterblijven in rechten en stimuleert het voor hen 
naar de abortuskliniek te kunnen gaan zonder enige restricties. Als je beseft
dat het hier gaat om geboortebeperking dan word dit streven naar 
zogenaamde rechtvaardigheid en al die mooie woorden wel erg wrang. Dit 
wijst in de richting van eugenetica.

Wat je voor de aardigheid eens moet doen, is in al deze mooie toespraken 

https://youtu.be/3pYjOrjquOE
https://youtu.be/vYPVlgXM3VI
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het woord rechte, of vrouwenrechten, vervangen door 
“geboortebeperking”. Dat werkt heel ontnuchterend.

Ergens rond 15:00 zegt Deborah 
Blick dat het belangrijk is dat artsen 
hulp kunnen vragen als er iets mis 
gaat bij een abortus en niet bang 
hoeven te zijn voor strafrechtelijke 
vervolging. Hiermee wekt ze de 
indruk dat de veiligheid van vrouwen
een top prioriteit is. Ook dit is een 
wrang argument. https://youtu.be/OZXQBhTszpU 

Planned Parenthood, die daar de 
grootste exploiteur is van de abortus 
markt en een commerciële 
organisatie is, handelt met koude 
commerciële motieven. Het is een 
productie bedrijf waarbij een korte 
doorlooptijd een belangrijk argument
is. Als een vrouw tijdens de 
procedure van binnen word https://youtu.be/mXZCOaRVrbg 

beschadigd, dan word ze vaak via de achterdeur weggemoffeld want het 
image van de snelle en schone quick-fix door een abortus mag niet 
beschadigd worden door een ziekenwagen voor de deur die met loeiende 
sirenes wegscheurt. Op deze manier lopen deze vrouwen nu, binnen de 
abortus wetgeving, precies dezelfde risico's, alleen om andere redenen.

Rond de 20:00 zegt ze:

“Het begin van het verzekeren van de volledige vrouwelijke
gelijkheid”.

Ok, dus vrouwen mogen nu hun kind vermoorden zonder dat dit gevolgen 
mag hebben. Mag ik daar uit afleiden dat mannen dat ook mogen? Ook om
economische redenen? Realiseert die vrouw wel wat ze zegt? Als je als 
man zoiets doet dat verdwijn je zonder uitstel voor langere tijd achter de 
tralies, niks gelijke rechten, gewoon misleiding, gemanipuleer en woord-
kunstenaarij.

https://youtu.be/mXZCOaRVrbg
https://youtu.be/OZXQBhTszpU
https://youtu.be/OZXQBhTszpU
https://youtu.be/mXZCOaRVrbg
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De toespraak van Hillary 27:26 begint met de verwijzing naar het 
verkrijgen van het kiesrecht door vrouwen. Vrijwel direct daarna noemt ze 
“Planned Parenthood”, waarmee ze een verbinding legt tussen vrouwen 
rechten en een abortus kliniek. Ze gebruikt de woorden: “De meest 
essentiële (of basale) gezondheidszorg”, “de meest diepe persoonlijke 
beslissingen”.

We leven in het midden van een epidemie van vrouwelijk overlijden, welke 
op onevenredige wijze de zwarte vrouwen raakt. Het publiek 
applaudisseert, en daarna zie je een lachje op het gezicht van Hillary. 31:57
Wat valt er hier te lachen? Als je zorgen hebt over het onnodig overlijden 
van vrouwen?  Zo'n lachje is echter wel toepasselijk als je bezig bent met 
geboortebeperking, van met name zwarte vrouwen, als je bezig bent de 
boel te belazeren en je zojuist een doelpunt hebt gemaakt.

En waar komt die epidemie van overlijdende vrouwen ineens vandaan? 
Zou het misschien kunnen dat hier andere redenen aan ten grondslag 
liggen? Ook de kindersterfte in de US is het hoogste van de ontwikkelde 
landen. Die mogen zeker ook geen abortus laten uitvoeren. En nee, al die 
miljoenen geaborteerde kinderen worden niet in de kindersterfte 
meegenomen. Als je dat zou doen dan slaat Amerika helemaal een 
modderfiguur in de westerse wereld.

Andrew Cuomo 36:05 noemt in zijn 
inleiding zowel vrouwen rechten 
(=abortus) als LGBTQ rechten.

New-York moet de progressieve 
hoofdstad worden van de natie.

Zie ook: A Fine Line Between Reproductive Justice and Eugenics

https://youtu.be/bWImv0FjHR8
  
https://youtu.be/tShnkBmoe3Y 

  
https://youtu.be/zZoXY7xaQtQ 

https://youtu.be/e42gurhnbpA 

https://youtu.be/e42gurhnbpA
https://youtu.be/zZoXY7xaQtQ
https://youtu.be/tShnkBmoe3Y
https://youtu.be/bWImv0FjHR8
http://msmagazine.com/blog/2010/08/13/for-latinas-a-fine-line-between-reproductive-justice-and-eugenics/
https://www.youtube.com/watch?v=vYPVlgXM3VI&t=2103s
https://www.youtube.com/watch?v=bWImv0FjHR8
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Girl power? Pro-Choice?
In de “vrouwenbeweging” word vaak de term pro-choic gebruikt, hiermee 
wil men zeggen dat een vrouw over haar eigen lichaam kan beschikken. 
Deze visie is echter ernstig misleidend en zelfgericht. Het probleem is dat 
een vrouw met de keuze voor abortus niet alleen beslist over haar eigen 
lichaam, maar ook over het leven van een ander. Het is een feit dat heel 
veel vrouwen emotioneel in de problemen komen, relaties gaan kapot, 
medicijngebruik, drugsgebruik en depressie zijn veel voorkomend. Nog 
een probleem is dat vrij veel vrouwen door de omgeving, vriend of familie,
worden gemanipuleerd tot het ondergaan van een abortus. Hoe empowerd 
is dat? Maar ook als ze er zelf voor kiest dan voelt ze achteraf pas echt 
goed wat ze heeft gedaan en moet ze haar ziel verharden om verder te 
kunnen.

https://youtu.be/YqeZrhiypB4 

Geschiedenis en geestelijke aspecten
In de periode van 2000 jaar terug was het in vrij veel landen gebruikelijk 
om kinderen aan de Molog of Baäl te offeren om gunsten af te dwingen, 
bijvoorbeeld in tijden van oorlog of voedselschaarste.

In onze tijd worden onze kinderen (vaak vrijwillig) door de moeder 
opgeofferd voor welvaart en status. Aan het de god van het geld dus, de 
Mannon. Destijds werden ze met een mes geslacht, in onze tijd worden ze 
levend in stukken getrokken. Ik denk niet dat wij in onze tijd zo veel beter 
en wijzer zijn de de mensen toen.

https://youtu.be/YqeZrhiypB4
https://youtu.be/YqeZrhiypB4
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LGBTQ – Geslachtsverwarring

We leven in verwarrende tijden. Waren we vroegen nog bipolair, man of 
vrouw, nu zijn er talloze mogelijkheden. We kunnen vandaag dit zijn en 
morgen dat. We zijn verward en misleid. We raken onze identiteit kwijt. Er 
zijn aanwijzingen dat heel deze seksuele ontworteling van onze 
maatschappij word veroorzaakt door een sterke geestelijke misleiding. 
Hiermee word de realiteit van het verschijnsel niet ontkend, maar wel 
geduid. Als je de lijst hierna ziet dan word je wellicht duidelijk hoe ernstig 
de situatie is. (Bron https://ok2bme.ca)

Woord Betekenis
Lesbienne Een vrouwelijke homoseksueel: Een vrouw die 

romantische gevoelens en seksuele aantrekking voelt 
voor andere vrouwen

Gay Is een term die gebruikt word voor mensen die 
homoseksueel zijn. De uitdrukking word meestal voor
mannen gebruikt maar kan ook gebruikt worden voor 
vrouwen

Biseksueel Heeft romantische gevoelens en seksuele aantrekking 
voor zowel mannen als vrouwen. of seksuele 
aantrekking tot elke sekse.

Transgender Dit is een verzamelterm voor mensen waarbij het 
gevoelsleven niet aansluit bij de externe seksuele 
kenmerken.

Transseksueel Heeft een ervaring of gevoel van seksuele identiteit 
die niet aansluit bij het geslacht wat men gekregen 
heeft bij de geboorte.

Two-Spirit
(Twee geesten)

Dit is een moderne term die beschrijft dat een persoon
twee geesten heeft, een vrouwelijke en een mannelijke

Queer Deze term werd in eerste instantie gebruikt voor 

https://ok2bme.ca/
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homoseksueel. Tegenwoordig is het een verzamelterm
voor niet-hetroseksueel.

Questioning Word gebruikt voor mensen die aan het 
experimenteren zijn met hun sekse of aan het zoeken 
zijn naar hun seksuele identiteit.

Intersex Een verzameling seksuele eigenschappen die het niet 
toelaten om een specifieke sekse toe te kennen.

Aseksuel Niet seksueel, duid op de afwezigheid van seksuele 
aantrekking en voorkeur.

Ally Iemand met sympathieën voor de LGTBQ+ 
gemeenschap

Pansexual Verwant aan biseksueel
Agender Mensen die menen dat ze geen seksuele identiteit 

hebben of deze ontkennen.
Gender Queer Mensen die zich niet willen binden aan een seksuele 

identiteit
Bigender Een idividu wat zich beweegt tussen vrouwelijk en 

mannelijk, mogelijk afhankelijk van de context waarin
ze zich begeven. Dit is waarschijnlijk hetzelfde als 
Two-Spirit

https://ok2bme.ca/resources/kids-teens/what-does-lgbtq-mean/ 

Wat mij aan deze lijst op valt is dat er openlijk word gesproken over 
meerdere geesten in een mens. Het conflict tussen de LGBTQ 
gemeenschap en de christelijke visie hierbij is, dat de LGBTQ 
gemeenschap denkt dat het normaal is dat sommige mensen meerdere 
geesten hebben. De christelijke gemeenschap daarentegen weet dat een 
mens maar een geest heeft en dat alle andere geesten in een mens 
“binnengedrongen” onreine geesten zijn die een mens verwarren en 
corrumperen. Deze mensen zijn door deze geestelijke machten dusdanig 
verward in het gevoel en emotie dat ze de eigen identiteit niet meer 
herkennen en zelfs afwijzen.

Geschiedenis en ethiek
De visie op geslachtsverwarring is continu aan verandering onderhevig, 
veelal gestuurd door het politieke en religieuze klimaat.

Zo'n 2000 jaar terug was de omgang van mannen met jongens onderdeel 

https://ok2bme.ca/resources/kids-teens/what-does-lgbtq-mean/
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van een strijd cultus. De macht en onderwerping was onderdeel van lust en 
seksualiteit. Later, tijdens de opkomst van het Christendom is deze cultuur 
bijna volledig uit de openbaarheid verdwenen.

Ook in recentere jaren is er veel veranderd. Was het in de medische wereld 
eerst een puur medische kwestie, waarbij de mensen werd gezien als 
bipolaire wezens. Toen waren afwijkingen nog gewoon afwijkingen. Nu is 
het inmiddels een politieke kwestie geworden waarbij velen er voor 
terugschrikken om te zeggen wat ze
werkelijk geloven of denken. Ontkenning
van de mens als een bipolair wezen is een
ideologie geworden. De uitzondering is tot
norm verheven.

Wat verder opvalt is dat al deze mensen,
vaak kinderen, allemaal steriel gemaakt
worden. Daarnaast is er een significant
verhoogd zelfmoord percentage na een trans-operatie, maar niemand zegt 
daar iets over. Ook hier ruikt het verdacht veel naar geboortebeperking en 
Eugenetica.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjw00PF0eLygo9gHCFAOAXM7x-aUZjzf 

Boeken / Lectuur
Als je in deze dagen zo naïef bent om voor voor een christelijk boek naar 
een standaard boekwinkel te gaan, dan loop je het risico om enigszins 
neerslachtig en met lege handen terug te komen. In veruit de meeste 
boekwinkels is niets te vinden, of hooguit een paar boeken van Katholieke 
of vrijzinnige bron. Veruit de
meeste daarvan gaan over
kerkgeschiedenis, rituelen of
andere vanuit christelijk perspectief
nietszeggende onderwerpen. Echt
christelijke boeken zijn vrijwel
geheel verdreven uit de gewone
boekwinkels.

Occulte boeken, New-Age en ge-channeldei boeken, zijn er echter in ruime

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjw00PF0eLygo9gHCFAOAXM7x-aUZjzf
https://youtu.be/dJMMqREtQJc
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mate aanwezig en worden massaal op de markt gedumpt.
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Ons financiële systeem
Ons financiële systeem is naar de rand van de afgrond gebracht. Het is op 
dit moment niet veel meer dan een kaartenhuis wat kustmatig overeind 
gehouden word. Er is geen tegenwaarde meer voor het Geld.

Zolang we er nog in slagen om de illusie van ons geld overeind te houden 
blijft dit kaartenhuis nog wel even overeind, maar wat als dan niet meer het
geval is. Stel bijvoorbeeld, dat de dollar zijn monopolie status in de olie 
handel verliest, en er in andere valuta gehandeld gaat worden? Zoiets zal 
een vrije val van de dollar veroorzaken

waarvan geen terugkeer meer 
mogelijk is. (op relatief korte 
termijn)
Zie o.a. G Edward Griffin:
The Creature From Jekyll Island

https://youtu.be/Dba9OY0QatU 

https://youtu.be/Dba9OY0QatU
https://youtu.be/Dba9OY0QatU
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Wetenschap
Er is in onze tijd een groot geloof in de menselijke wetenschap, in de 
kunde van artsen en de integriteit van de overheid. Dit vertrouwen op 
mensen, en wantrouwen van onze schepper is in hoge mate ongepast. Er 
zijn heel veel gebieden in onze tijd waarin de “wetenschap” niet leid naar 
de waarheid, om de simpele reden dat geld doorgaans belangrijker is dan 
waarheidsvinding. De menselijke wijsheid is gecorrumpeerd door mentale 
wonden, door egoïsme en financiële belangen.

Elektromagnetische straling
Er worden steeds meer elektromagnetische stralingsbronnen 
geïntroduceerd in onze leefomgeving. Zo zijn er

• Stroom leverancier “Smart-meters”
• WIFI, Routers
• Laptops
• Tablets
• Smartphones
• Dect Phones
• Wireless keyboards, wireless headsets
• Magnetron
• Draadloze Babyfoon
• GSM-net torens
• Kust- en weer-radar

Maar ook “The internet of things” is sterk in opkomst. Alles moet met 
alles verbonden worden en alles gaat on-line. Zo komen we in een 
spervuur van elektromagnetische straling terecht. Ook de overgang van 3G 
naar 4G en 5G heeft een ingrijpende verhoging van frequentie en 
intensiteit van de straling tot gevolg.
De overheid stelt ons gerust en de grote belanghebbenden benadrukken dat
we niet achter mogen raken in de technologie-race om de concurrentie 
positie te behouden. De ethische discussie word nauwelijks nog gevoerd. 
Toch heeft dit alles grote gevolgen voor de volks-gezondheid.
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Medicatie
Veel mensen hebben een onwankelbaar geloof in de medische wereld. Ze 
zijn onder de indruk van de geavanceerde medische apparatuur en het grote
medische systeem. Toch is dit vertrouwen niet terecht. Het is wel zo dat de 
medische wereld veel nuttige dingen kan doen, dat ze mensenlevens 
kunnen redden, maar er gaat ook heel veel mis.

Dr Aseem Malhotra (GB):

Op dit moment is er een epidemie aan mis-informatie, zowel voor artsen als 
patiënten. Er zijn zeven “zonden” die bijdragen aan deze epidemie aan mis-
informatie:

1. Vooringenomenheid bij het financieren van onderzoek. (Het word 
gefinancierd om financiële redenen en niet voor het welzijn van de 
patiënt)

2. Vooringenomenheid bij rapportages in medische tijdschriften.

3. Vooringenomenheid in folders van patiënten.

4. Vooringenomenheid bij verslaggeving in de gangbare media.

5. Belangen verstrengeling

6. Reactieve medicatie (symptoom bestrijding)

7. Medische leerprogramma’s die essentiële vaardigheden weglaten zoals 
het interpreteren en begrijpen van statistieken en onderzoek gegevens.

https://www.dietdoctor.com/member/presentations/malhotra

Ook in de medische wereld heeft de macht van het grote geld zich doen 
gelden. Ook daar zien we ontwikkelingen die mensen beschadigen. De 
farmaceutische industrie heeft zich een monopolie positie weten te 
verwerven. Ze heeft andere oplossingen waarmee je niet veel geld kunt 
verdienen uit de markt gedrukt. Zo neemt haast niemand de invloed van 

https://www.youtube.com/watch?v=S9FHPi7DcyY&list=PLUjw00PF0eLz2pIfG2KVaJWk29M-N4iHR
https://www.youtube.com/watch?v=j-UEuOYOED4&list=PLUjw00PF0eLw8XKenWFXWgytfboDy8wIB
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wat je in je lichaam brengt echt serieus. Je lichaam is een ingenieus 
systeem met een zeer groot zelfherstellend vermogen, maar daarbij is het 
wel afhankelijk van voldoende gezonde voeding, marco-nutrienten en 
micro-nutrienten. Als je er rommel in gooit, verarmde en of vergiftigde 
voeding, dan mag je niet verwachten dat je lichaam erg krachtdadig en 
accuraat optreed tegen ziektes e.d.

De huidige medische wereld is het lichaam steeds meer gaan zien als een 
chemisch proeflaboratorium waar je bij elke afwijking meer chemicaliën in
moet doen. Het begint er al mee dat we veel te veel onnodige 
bestrijdingsmiddelen en additieven in ons eten doen
en er veel te veel nuttige voedingsstoffen uit halen.
Als we ziek worden krijgen we weer chemicaliën
toegediend. Die chemicaliën veroorzaken
bijwerkingen, waar we dan weer medicatie voor
krijgen, nog meer chemicaliën. Het is nu al zo ver
dan als we begraven worden dat ons lichaam zo
vergiftigd is dat het niet meer normaal ontbind. Een
lichaam moet nu zes jaar langer in de grond blijven voordat het geruimd 
mag worden omdat anders de grafdelver een onvolledig vergaan lichaam 
uit de grond moet halen.

Ouderdom komt met gebreken, ja ja, en met een stapel pillendozen op het 
dressoir, maar wat veroorzaakt nu wat? Weten
we dat nog wel?

Vaccinatie
Een specifieke vorm van medicatie is
vaccinatie. Ook hierover worden we niet
oprecht geïnformeerd. Men doet net of de
voordelen veel groter zijn dan de nadelen. Dit
is echter pertinent onjuist. Er zitten grote
risico's aan het toedienen van vaccinaties en de
bescherming er van blijkt in de praktijk ernstig tekort te schieten.

http://www.christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Medicijnen.html
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Vaccinatie.html
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Het geloof in vaccinaties word gekenmerkt
door een structureel wantrouwen in het
vermogen van het menselijk lichaam om zich
tegen ziekten te kunnen verweren en een veel
te groot vertrouwen en de medische
wetenschap.

In de US worden vaccinaties nu verplicht
gesteld en artsen die medische ontheffingen verlenen krijgen een kritische 
aantekening en worden in de gaten gehouden. Dit zijn tekenen van een 
totalitaire staat.

Kanker behandelingen
De hedendaagse kankerbehandelingen zijn uitsluitend destructief, 
wegsnijden, wegbranden of vergiftigen van het lichaam. Vooral de laatste 
twee hebben een zeer destructief effect op het lichaam en ons natuurlijke 
afweersysteem. Deze behandelmethoden tonen een groot gebrek aan 
respect voor het menselijk lichaam en haar zelf-herstellend vermogen. In 
de behandelkamer word vrijwel niets gezegd over mogelijke oorzaken 
terwijl hierover wel degelijk wetenschappelijke
gegevens beschikbaar zijn.

Ik ga hier verder niets over zeggen omdat ik
geen arts ben, maar het is zeer aan te bevelen
hier zelf wat meer over te lezen voordat je door
angst gedreven als een onwetend schaap de
behandel-molen ingedreven word.

Cholesterol verlagers (Statines)
Ik ga hier verder niets over zeggen omdat ik geen arts ben, maar het is zeer 
aan te bevelen hier zelf wat meer over te lezen voordat je door angst 
gedreven als een onwetend schaap de behandel-molen ingedreven word.

https://www.youtube.com/watch?v=M6mQrLwXrDU&list=PLUjw00PF0eLzUKHeePmFdpnIU9eFYKwHb
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Kanker.html
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http://christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-
Statines.html 

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLUjw00PF0eLyRpsIRNWcT3p9AKeDQ3TXj 

Vrij verkrijgbare pijnstillers
Pijn is een signaalfunctie van het lichaam. Als je ziek bent en of hoofdpijn 
hebt dat probeert het lichaam je te vertellen dat je rust nodig hebt. Deze 
signalen worden echter als “ongewenst” gezien.

We draaien het olielampje van de motor er wel even uit
zodat we nog even verder kunnen.

Door misbruik van pijnstiller word de pijn weggedrukt en de koorts 
onderdrukt. De natuurlijke beschermingssystemen van het lichaam worden 
weggeregeld.

x x

Bloeddrukverlagers
De bloeddruk in een mens varieert, afhankelijk van de omstandigheden. Bij
aderverkalking dal de bloeddruk toenemen omdat het lichaam probeert om 
voldoende bloedcirculatie te behouden. Nu is het inderdaad zo dat er dus 
wel een relatie is tussen een continu hoge bloeddruk en de gezondheid, 
maar het is niet zo dat het “domweg” verlagen van de bloeddruk een 
oplossing bied voor het werkelijke probleem. Het is gewoon 
symptoombestrijding. Als u hier meer over wild weten, er zijn diverse 
boeken over geschreven.

x x

Suikerziekte / diabetes
Er word door de huidige artsen beweerd dat diabetes een progressieve en 
onomkeerbare ziekte is. Dit is pertinent onwaar. Diabetes is een ziekte 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjw00PF0eLyRpsIRNWcT3p9AKeDQ3TXj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjw00PF0eLyRpsIRNWcT3p9AKeDQ3TXj
http://christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Statines.html
http://christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Statines.html
http://christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Statines.html
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veroorzaakt door westerse voeding en kan niet worden genezen door 
medicatie. Dit laat zien hoe ongelooflijk bekrompen de huidige medische 
wetenschap soms is. Het is bekend dat na een maagverkleining, diabetes 
vaak verdwijnt. Ook na vasten of een laag-koolhydraten dieet vermindert 
diabetes of verdwijnt het geheel.

Opnieuw, ik ben geen arts en u bent verantwoordelijk voor uw eigen 
lichaam, maar het is goed om hier wat meer over te lezen.

https://www.dietdoctor.com/ 

http://www.christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Voeding.html 

Vet
Er is ons de laatste decennia verteld dat vet slecht is, en dan met name 
verzadigd vet. Dit is nergens op gebaseerd en deze misleiding van de 
voedselindustrie heeft miljoenen mensen het leven gekost.

We zijn gaan bakken in plantaardige oliën die helemaal niet bestand zijn 
tegen hoge temperaturen en het gebruik van geraffineerde koolhydraten 
(bloem en suiker) zijn gestegen tot absurde hoogten.

Het gevolg hiervan is een drastische toename in auto-immuunziekten, hart-
en vaatziekten en de hiervoor genoemde diabetes.

http://www.christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Voeding.html
https://www.dietdoctor.com/
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Spotters in de wetenschap
Judas 1:17 Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die 
voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus 
Christus, 18 dat zij u gezegd hebben  dat er in de laatste tijd 
spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten 
wandelen. 19 Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, 
natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Er is een vrij nieuw fenomeen binnen de “wetenschap”, waarbij 
wetenschappelijk onderzoek op vrij grote schaal word vervangen door 
politiek, media macht en bespotting. Een stroming waarbij men zich niets 
aantrekt van waarheid of onwaarheid, maar waarin het er om gaat de eigen 
visie aan anderen op te dringen. Dit fenomeen is tot ontwikkeling gekomen
door de eigen mening, de eigen agenda, te valideren door 
“wetenschappelijke” artikelen. Recentelijk stuitte ik op een artikel wat dit 
probleem duidelijk toelicht: https://sigmanutrition.com/episode274/ 
https://www.youtube.com/channel/UCzk08fzh5c_BhjQa1w35wtA 

Extreme voedingsleer
Er zijn verschillende soorten voedingsleer die extreme en vaak religieuze 
vormen kan aannemen. Wat al deze type voedingsleer gemeen hebben is 
dat ze in feite werken met stukjes waarheid en dit uitvergroten tot een voor 
de geest en het lichaam schadelijke karikatuur. Hierna slechts enkele 
voorbeelden:

https://www.youtube.com/channel/UCzk08fzh5c_BhjQa1w35wtA
https://sigmanutrition.com/episode274/
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Veganisme
Veganisme is een voedingsleer waarbij elke vorm van dierlijk voedsel 
word uitgebannen. Het stukje waarheid waar ze mee werken is, “de 
negatieve extremen in de voedselindustrie”. Dieren misbruik, misbruik van
antibiotica en andere onhygiënische toestanden.

Men claimt dat een mens helemaal geen vlees nodig heeft omdat alle 
voedingselementen uiteindelijk toch van de planten wereld moeten komen.

In de praktijk blijkt deze visie toch wat te simplistisch want er ontstaan wel
degelijk ernstige tekorten door dit voedingspatroon. Er is een kanaal op 
YouTube waarin ex-veganisten vertellen wat hun is overkomen nadat ze 
voor langere tijd strikt veganistische gegeten hebben. Het aardige van dit 
kanaal is dat de interviewer vrij weinig zegt. Bij het eerste interview wat ik
zag begreep ik niet waarom die vent de hele tijd in dat hokje rechts onderin
zat te luisteren. Het mooie is dat hij de geïnterviewde gewoon zelf hun 
verhaal laat vertellen. Het verhaal word dus niet gedicteerd en juist 
hierdoor zie je na een aantal van deze
getuigenissen gezien te hebben een patroon boven
komen drijven van zeer ernstige gebreken waarbij
het lichaam soms vrijwel geheel begint te falen.

Verder is het goed om je te realiseren dat
veganisme een sterke band heeft met oosterse filosofieën (hindoeïsme) en 
de New-Age religie. Veganisme word ook steeds meer gepromoot in de 
media waarbij zelfs propaganda films gebruikt worden. (Forks over knifes 
etc.) Je hoort ook regelmatig uitspraken over het ideologische en religieuze
karakter van veganisme waardoor men veel te lang door gaat, ondanks alle 
negatieve signalen die het lichaam geeft.

Orthomoleculaire voedingsleer
De orthomoleculaire voedingsleer is in beginsel een vrij neutrale 
voedingsleer waarin men tracht de voor het lichaam gezonde 
voedingsmiddelen te adviseren. Ook belicht men de slechte kwaliteit van 
“moderne” westerse voedingsmiddelen. Men doet dit op wetenschappelijke
grond. Tot zover is alles ok. Toch heb ik ook hierin een aantal problemen 
gevonden:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjw00PF0eLz0KK2etHkxWIFU3GPbaicl
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• De menselijke kennis van het lichaam is nog steeds te beperkt om 
echt goed in te kunnen schatten wat voedingsmiddelen precies doen
terwijl veel orthomoleculaire voedingsdeskundigen handelen alsof 
dit wel zo is. Natuurlijk weten we al best wel veel over voeding, 
maar wat een mens precies allemaal nodig heeft, wat het menselijk 
lichaam aan kan en wat het precies doet, nee, daarvan hebben we 
nog maar het tipje van de sluier opgelicht.

• De orthomoleculaire voedingsleer heeft de neiging het gebruik van 
vlees te vermijden. Orthomoleculaire recepten zijn vaak 
vegetarisch. (Geen vlees, wel eieren. Vis word ook vaak 
geadviseerd) Dit is dus echt wel een stuk minder extreem als 
veganisme.

• Je kunt gemakkelijk in een situatie komen waarin je veel te veel 
voedingssupplementen gebruikt

Als je goed leest in de orthomoleculaire trainingsboeken dan staat daar wel
degelijk dat een geheel veganistische voeding tekorten kan veroorzaken, 
maar in de praktijk zie je nogal eens dat orthomoleculaire 
voedingsadviseurs menen dat je dit met supplementen wel kunt opvangen. 
Je zult volgens de orthomoleculaire voedingsleer minder snel in de 
problemen komen als je er verstandig mee om gaat, maar ook deze kan 
gemakkelijk ontsporen en extreme en religieuze vormen aannemen.

Het Carnivoor dieet
Bij het carnivoor dieet doet men precies het tegenovergestelde als wat 
veganisten doen, ze eten zo veel mogelijk vlees en verketteren plantaardig 
voedsel als slecht voor een mens.

De overeenkomsten die het carnivoor dieet heeft met een veganistisch dieet
zijn:

• het is extreem
• het is en eenzijdig.
• op langere termijn veroorzaakt het tekorten en aandoeningen

Een mens is geen carnivoor of een vegetariër, maar een omnivoor1.

1 https://www.encyclo.nl/begrip/omnivoor   

https://www.encyclo.nl/begrip/omnivoor
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Overbevolking
Er word ons steeds voorgehouden dat de wereld overbevolkt is. Dit is 
echter onzin. De wereld leid onder de hebzucht van de mens, en in het 
bijzonder de hebzucht van een kleine groep rijke industriëlen en 
machtswellustelingen. Een van hen heeft de Georgia Guidestones laten 
plaatsen. 

Er staat: “Behoud de wereldbevolking onder de 500 miljoen”. We zitten nu
op 7 miljard (Dat is 7.000 miljoen). Ziet u het probleem? Er moeten 
volgens de persoon die deze stenen heeft laten plaatsen 6,5 miljard mensen 
van de aardboden verdwijnen. Hoe moet dat? Door oorlog? Of genocide?
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Totalitarisme
In het westen zie je steeds meer tendensen in de richting van totalitarisme. 
Vooral in de US word dit steeds duidelijker. Er worden daar steeds meer 
wetten aangenomen die de grondwet overtreden.

• Wetten op het gebied van informatie technologie, beveiliging en 
privacy. Letterlijk alles wat je doet word gelogd en opgeslagen. 
(Zie hierna)

• Mensen kunnen in de US worden opgesloten zonder enige vorm 
van proces en voor onbepaalde tijd.

• Verplichte medische ingrepen, wetten die de persoonlijke integriteit
schenden.

• Het onthouden van de mogelijkheid om bij wanprestatie of 
aanwijsbare schuld fabrikanten van medische producen voor de 
rechter te dagen.

• Het niet voldoen aan de eisen van het verstrekken van informatie. 
Verstrekken van onvolledige informatie of bagatelliseren van reële 
risico’s van medische behandelingen. 

• Er is een steeds vastere grip op wat er in de media komt. In de 
reguliere media is controle en censuur al zeer ver gevorderd. In de 
alternatieve media zie je het nu steeds meer oprukken. 
Controversiële kanalen die van Facebook, Twitter en YouTube 
worden verwijderd.

Je ziet dit fenomeen nu openlijk in de US, maar ook hier in Europa en in 
Nederland is dit aan het oprukken.
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Privacy
Privacy bestaat niet meer, het is een 
ding uit het verleden. Regeringen 
kunnen nu vrijwel alles zien wat we 
doen, en dit gaat veel verder dan de 
meeste van ons zich realiseren. Het 
boekje hiernaast geeft een kort 
overzicht van hoe onze privacy weg 
is gegaan, op welke manieren men 
ons kan volgen, maar vooral ook, op 
welke manieren wijzelf onze privacy 

weggeven, vaak zonder het te weten.

Controle op de media
Door het Nederlandse “poldermodel” hebben we hier een veel gezapigere 
nieuws weergave, vooral in de reguliere media. Die lijken vrijwel volledig 
aan de halsband te liggen van ons politieke systeem. Hierdoor lijkt het hier 
voortdurend komkommertijd. Schijn bedriegt echter. Er gebeurd heel veel 
hier in Europa en Nederland, alleen hoor je er vrijwel niets over.

http://www.christelijke-antwoorden.nl/subjects/VV/Privacy-een-ding-uit-het-verleden.pdf
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Demonische invloed
Het is ons 2000 jaar terug al eens gezegd:

Efeziers 6:12 Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de 
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u 
weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles 
gedaan te hebben, stand kunt houden.

We hebben te maken met duistere machten welke in meerdere of mindere 
mate hun invloed op ons doen gelden. Die invloed is sterk afhankelijk van 
onze persoonlijke weerstand, onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, 
maar het word ook beïnvloed door de keuzen die we maken in ons leven.

Dit raakt aan vele van de thema’s die hiervoor al zijn genoemd. In dit 
hoofdstuk worden enkele onderwerpen genoemd men een explicieter, of 
meer opvallende relatie met de duisternis.

Occultisme en hekserij (Wikka)
Het taboe op occultisme en hekserij is vrijwel volledig verdwenen. Ieder 
kan doen waar hij zin in heeft, vaak gewoon openlijk. Wil je een website 
over hekserij beginnen, of eentje over satanisme? Geen probleem, je bent 
dan een van de velen.

https://stichting-promise.nl/eigentijds-occultisme/hedendaagse-
hekserij.htm 

https://stichting-promise.nl/eigentijds-occultisme/hedendaagse-hekserij.htm
https://stichting-promise.nl/eigentijds-occultisme/hedendaagse-hekserij.htm
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Buitenaarde wezens (Aliens)
De vele waarnemingen, vooral in Amerika duiden op een toenemende 
activiteit van “Aliens”. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het hier gaat 
om demonische activiteit en demonische misleiding. Zie in dit verband de 
volgende bronnen.

http://www.alienresistance.org/ce4.htm 

http://www.alienresistance.org/ce4.htm
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Hekserij in onze kerken
Als je op internet zoekt naar “hekserij in onze kerken” dan vind je vrijwel 
geen relevante links. Zoek je echter Engelstalig: “witchcraft in our 
churces” dan zijn daar heel veel “hits”:

https://duckduckgo.com/?q=witchcraft+in+our+churces&atb=v170-
2&ia=web 

Je zou kunnen denken dat dit hier niet voorkomt, maar dat is dan wel erg 
naïef. Zoek je bijvoorbeeld op “Vallen in de geest” dan kom je heel wat 
kritische berichten op het spoor.

https://duckduckgo.com/?q=vallen+in+de+geest&atb=v170-2&ia=web 

Zoek je op "soaken” of “soaking in de geest” dan is de berichtgeving al wat
minder duidelijk.

http://www.gospelkerkrefreshed.be/artikels/39-soaking-39-bent-u-mee 

(Wat vind u trouwens van die foto?)

Men loopt in Amerika op een aantal gebieden voor op ons hier, ook in de 
ontwikkelingen in de tijd, in negatieve zin. 

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts900305.html 

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts900305.html
http://www.gospelkerkrefreshed.be/artikels/39-soaking-39-bent-u-mee
https://duckduckgo.com/?q=vallen+in+de+geest&atb=v170-2&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=witchcraft+in+our+churces&atb=v170-2&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=witchcraft+in+our+churces&atb=v170-2&ia=web


i) Channeling is het overbrengen van gedachten of ideologieën vanuit de 
geestelijke (demonische) wereld door gesproken woord of automatisch 
handschrift.
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