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Inleiding 
Wij weten allen dat het niet alles goud is wat er blinkt in het christendom. 
Dat is in het verleden duidelijk gebleken en het blijkt ook vandaag de dag 
nog zo te zijn, jammer genoeg. Vanuit het verleden weten wij uit de 
kerkgeschiedenis dat er in de naam van God en Jezus miljoenen mensen 
zijn omgebracht. Andersdenkenden werden door de Inquisitie op de 
brandstapel gebracht, etc. De protestanten wijzen dan ook graag met hun 
vinger naar de rooms katholieken. Echter, het was Johannes Calvijn, die 
een reformator wordt genoemd, maar wel ervoor zorgde dat zijn 
tegenstander Michael Servet op de brandstapel werd verbrand op 
afschuwelijke wijze. En som maar liever niet de wandaden op van 
Maarten Luther, Zwingli, Farel, Melanchton en andere reformatoren. 
Daar moet je het maar niet over hebben, want aan elk mens mankeert wel 
wat, zo reageren veel christenen. Er zijn ook gelukkig veel mooie en 
goede christelijke zaken te melden, denk daarbij aan Johannes Hus, 
George Wishart,  Karlstadt, en anderen meer.  
 
Niet alles goud wat er blinkt, helaas 
Wat zouden we een andere wereld hebben en een vredige samenleving 
wanneer christenen –of dat nu gewone burgers zijn, staatslieden en 
overheden doet er niet toe- zouden leven naar de Wet(ten) van Jahweh, 
de God van Abraham, Izaak en Israel, en naar de grondbeginselen van 
het rijk van Christus, zo men dat noemt.  
Wat wij in de geschiedenis zien, en vandaag de dag nog steeds 
ondervinden is, dat men zondags een gelovig christen is die trouw zijn of 
haar plichten vervuld, ter kerke gaat, z’n bijdragen levert, er keurig netjes 
gekleed uitziet, etc. Echter, tijdens de werkdagen (trouwens de zondag is 
de 1e werkdag van de week, en de zaterdag is de 7e dag der sabbat naar 
het vierde gebod) vertoont menig christen een totaal ánder gedrag, een 
wereldse levensstijl, die niet overeenstemt met hetgeen men zondags in 
de kerk belijdt. In het zakenleven nemen veel christenen een plaats in te 
midden van de massa ongelovigen en zijn daarin soms slimmer en 
oneerlijker dan die ongelovigen. Er zijn talloze voorbeelden van 
overheden en hun ambtenaren die stipt de wetten en regels uitvoeren die 
de staat hen voorschrijft. De staat houdt in veel gevallen geen rekening 
meer met God en Zijn gebod, en luistert weer naar de hogere 
machthebbers in Brussel en Straatsbourg. Allen zijn broodafhankelijk en 
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eten uit de grote ruif, en durven nauwelijks voor hun christelijke geloof 
uit te komen. En als ze er al voor uitkomen, schipperen ze wel zo dat ze 
met alle winden meezeilen en allemansvriend zijn. Uit onderstaand citaat 
blijkt dat een dergelijke dualistische levenswandel niet kan voor 
christenen. Dat kan voor niemand, maar zeker niet voor christen-
gelovigen.  
 
 
Uit het boek van ds. A. Ringelberg “Als de dag aanbreekt” het 

volgende: 
 
De christen kan niet tegelijkertijd in de ene hand het vleselijke zwaard 

van de staat dragen en in de andere hand het zwaard des geestes.  Zulks 

kan alleen een afvallige kerk doen, die de grondbeginselen van het rijk 

van Christus uit het oog verloren heeft en zich naar de macht van de staat 

voegt.  Immers het 6e gebod verbiedt iedere vorm van geweld en 

bloedvergieten. 

Iedere christen zal een goed staatsburger zijn; hij kan nimmer 

revolutionair wezen, maar wanneer de regering iets van hem verlangt, 

waardoor hij genoodzaakt is de geboden van God te overtreden, dan 

moet hij helaas weigeren en moet hij Gode meer gehoorzaam zijn dan de 

mensen. Zie ook Mattheus 5:44-45. 

 
Om te verduidelijken wat Christenen voorstaan, geven wij twee 
voorbeelden van hun leidslieden, zie hieronder: 
 
Uit het Reformatorische Dagblad.                                                               

Ja, u leest het goed dat het christelijke geloof tot echte vrijheid leidt, 

van mijn medestrijder dr. Jan Hoek uit Veenendaal. Hierna enkele 

citaten, zoveel mogelijk in hun verband aangehaald: 

 
Christelijk geloof leidt tot echte vrijheid 
05-05-2012 13:32 Prof. J. Hoek 
 Staat het christelijk geloof de vrijheid van de mens in de weg? 
Vrijheid moet je vieren – daarom is het nuttig en nodig om jaarlijks 
op 5 mei stil te staan bij bevrijding, of je nu denkt aan de verdrijving 
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van de bezetters in 1945 of dat je bevrijding in veel ruimere zin 

opvat, als verlossing van allerlei knechtende, beknottende machten 
en structuren. Alle krachten die vrijheid kunnen bevorderen, moeten 
worden gemobiliseerd. Al wat verslaaft, beknot en aan boeien legt, 
verdient het te worden bestreden. Daar is toch ieder weldenkend mens 
het over eens? Maar aan welke kant staat het christelijk geloof eigenlijk? 
 
Het valt niet te ontkennen dat religie soms op gespannen voet kan 
staan met ware menselijke vrijheid. Dat geldt ook voor bepaalde 
vormen van christendom. Bijvoorbeeld daar waar binnen kerken 
machtsmisbruik plaatsvindt. Mensen worden dan moedwillig 
misleid en onder de duim gehouden, zodat anderen met een vals 
beroep op God de dienst kunnen blijven uitmaken. Verwrongen 
geloofsopvattingen zijn de oorzaak van veel martelende 
onzekerheid, ongezonde afhankelijkheid en dodelijk vermoeiende 
krampachtigheid. Wie uit zo’n diensthuis wordt uitgeleid, kan 
verzuchten: „Eindelijk ben ik vrij en mag ik mezelf zijn.” Hebben de 
critici dan toch gelijk die stellen dat je pas aan een echt menselijk 
bestaan toekomt wanneer je jezelf van het geloof hebt bevrijd?  
 
We horen deze opvatting vandaag ook uit de mond van mensen diezelf 
helemaal niet in een keurslijf zijn grootgebracht of met machtsmisbruik 
zijn geconfronteerd. Ondanks een godsdienstige opvoeding in een 
liefdevol klimaat spreken ze van bevrijding. Ze ervaren het als bevrijdend 
wanneer ze in intellectuele kringen niet langer de waarheid van de Bijbel 
hoeven te verdedigen. Of ook wanneer ze zich niet langer van hun sociale 
omgeving behoeven te onderscheiden door een christelijke moraal die 
door hun collega’sen vrienden veelal als hopeloos ouderwets en 
achterhaald wordt beschouwd. Ze denken dat ze door afstand te nemen 
van het christelijk geloof eindelijk intellectuele eerlijkheid en 
rechtschapenheid in praktijk kunnen brengen. 
 
De God Die bevrijdt 
De God van de Bijbel wordt getekend als de grote Bevrijder. In het 
Oude Testament is Hij het die Zijn volk uitleidt uit het slavenhuis 
Egypte. Vervolgens proclameert Hij bij de berg Horeb Zijn wet. De 
betekenis van de Tien Geboden is dat de bevrijde slaven bij hun 
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Bevrijder zullen blijven en niet binnen de kortste keren tot nieuwe 
slavernij aan allerlei machten zullen vervallen. Het gaat in Gods 
Thora (Zijn richtingwijzend Woord) om ”Wegweisung der Freiheit” 
(Jan Milic Lochman). Zeker, de weg wordt op niet-vrijblijvende 
wijze gewezen. Maar wie deze weg gaat, blijft waarlijk vrij. 
 
In het Nieuwe Testament horen we hoe God mens geworden is om 
ons tot de ware menselijkheid te brengen. „Fundamenteel is dat God 
afdaalt in onze werkelijkheid om deze te bevrijden” (A. J. Plaisier). 
Dat God de echte vrijheid van mensen op het oog heeft, wordt ten 
volle zichtbaar in het leven en werk van Jezus Christus. Hij 
doorbreekt alle muren en grenzen van vooroordeel en veroordeling 
waardoor mensen worden geknecht en afgeschreven. Hij vertoont 
een aanstekelijke  vrijheid, waardoor vastgelopen mensen weer in 
ruimte worden gezet en een nieuw toekomstperspectief ontvangen – 
denk aan hoeren en tollenaars, bezetenen, Zacheüs, de Samaritaanse 
vrouw enzovoort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christelijke vrijheid 
Christelijke vrijheid betekent verder dat we gewetensvrijheid 
hebben om bij het licht van Gods Woord en onder de leiding van de 
Heilige Geest in allerlei concrete morele vragen onze weg te zoeken. 

 



Het ‘Christelijke’  Overheids-Gedrag Getoetst     No.809 

 

5 

 

Daarbij behoeven we ons onder geen enkel menselijk juk te laten 
brengen. We mogen vrij onze keuzes maken, mits we in ons eigen 
gemoed verzekerd zijn dat we in Gods weg gaan en naar Zijn stem 
horen. 
        
Leef de vrijheid voor 
Het geloof in de God van de Bijbel stelt mensen in de ruimte. Het 
gaat om vrijheid die in liefde wordt beleefd en ingevuld. Vrijheid 
zonder liefde is de kortste weg naar nieuwe tirannie en slavernij. 
Christenen zijn geroepen uit deze vrijheid-in-liefde te leven en zo 
deze ook anderen voor te leven. De wereld is vol van verslavende 
machten. Denk bijvoorbeeld aan de macht van de publieke opinie, 
van de laatste mode, van de economie, van de oorlogsindustrie, van 
de mammon, van de sportverdwazing, van seksuele losbandigheid, 
van het je waar moeten maken in de wetenschap of op de werkvloer. 
Alleen door toewijding aan de Opgestane Die alle machten 
overwon, kunnen we vrij worden en blijven van al deze 
verslavingsvormen en opgelegde denkbeelden.  
 
Wanneer we door Gods genade de vrijheid mogen voorleven die we 
in Christus hebben, weerleggen we metterdaad de aantijging dat 
christelijk geloof mensen van vrijheid zou beroven. Niet in eigen 
kracht, maar dankzij de Geest van de vrijheid is dit mogelijk en 
werkelijk. 
 
Prof. dr. J. Hoek, bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit 
aan de Protestantse Theologische Universiteit. Heeft u een vraag 
voor deze rubriek of wilt u reageren? weerwoord@refdag.nl \ 
 

Voor de gemeente Putten, Barneveld en Ede Vallei 

Bovenstaand artikel van mijn confrère Jan Hoek gaat over de christelijke 

vrijheid in geloofszaken, maar ook in maatschappelijke zaken. Wanneer 

wij hetzelfde principe ervan toepassen op politiek terrein, om een 

vrijstaat te hebben, zou dat plotseling op heel veel tegenstand botsen, 

zelfs vanuit de meest christelijk orthodoxe gemeenten op de Veluwe: 
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Putten, Barneveld en Ede. Deze gemeenten voeren zelfs een beleid dat 

door Jan Hoek wordt gezien als ‘allerlei knechtende, beknottende 

machten en structuren’.  Daartegen moeten wij volgens hem  ‘alle 

krachten die onze vrijheid kunnen bevorderen mobiliseren’. Want 

…..”God heeft de echte vrijheid van mensen op het oog’, en ‘wij 

behoeven ons onder geen enkel menselijk juk te laten brengen en mogen 

onze vrije keuzes maken’, aangezien ‘vrijheid zonder liefde de kortste 

weg is naar nieuwe tirannie en slavernij’.  Welnu, dat hebben wij gezien 

hoe de Gemeente Putten op 21-12-2013 een blitz-aanval in het geniep 

deed op onze Veluwse Israel Vrijstaat.  

De orthodox-christelijke gemeente Putten is, volgens professor dr. Jan 

Hoek, net als christenen geroepen uit deze vrijheid-in-liefde te leven en 

zo anderen voor te leven. Daar de wereld vol is van verslavende machten, 

waarbij gedacht wordt aan de macht van de publieke opinie …. Etc.  Wij 

dienen vrij te worden en te blijven van al deze verslavingsvormen en 

opgelegde denkbeelden. De gemeente Putten is kennelijk nog verslaafd 

aan macht en geweld, zie onze brochure op onze website no. 798. De weg 

die de gemeente Putten, maar ook de gemeente Barneveld tot nog toe 

bewandelt is de weg die leidt naar nieuwe tirannie en slavernij, aldus mijn 

vakbroeder Jan Hoek. Er wordt in de praktijk een zeer slecht voorbeeld 

afgegeven door genoemde gemeenten, terwijl men meent dat men het 

super-goed doet!  Op de afbeelding van Jan Hoek staat op de voorgrond 

een boek, met het veelzeggende opschrift: Praktijkgericht.   

 
Uit het Reformatorisch dagblad  dd 15-11-2014 pagina 9: Menselijke 

drang naar vrijheid, een artikel van mijn vakgenoot professor dr. H.J. 

Selderhuis uit Apeldoorn. 

Het artikel gaat over de 25e verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. 

“De drang naar vrijheid won het van een systeem waarin mensen niet 

konden doen en zeggen wat ze zelf graag wilden. ……. 

Freiheitssehnsucht is een woord dat een verlangen, maar meer nog dat 

een drang aangeeft die eigen aan mensen is ……… meestal wordt gesteld 
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dat vanuit Luthers denken acties tegen de overheid eigenlijk niet kunnen 

en dat je daarvoor het calvinisme nodig hebt. …….  

Eerlijk en kritisch is Hubert over de 

vraag of het kapitalisme wel een goed 

alternatief is als een mens echt vrij wil 

zijn en of dat de val van de Muur 

gebracht heeft wat mensen ervan 

verwachtten. Vrijheid is één van de 

meest centrale begrippen in het 

christendom……… 

The Dutch Republic bood hun (dopersen en anderen) vrijheid die elders 

in Europa zo niet te vinden was.  ….. Wie vrijheid zocht en tevens aan 

welvaart en welzijn een bijdrage kon leveren, was hier (in Nederland) 

van harte welkom……..Frankrijk en andere Europese grootmachten en 

elders in de wereld zorgden voor onvrijheid……. 

Evenwel speelde Nederland in de slavernij een leidende rol, ………  

Vrijheid is mooi, maar er is wijsheid nodig om er goed mee om te gaan”.  

Aldus professor Selderhuis.  

Deze wijsheid bidden wij de calvinistische gemeente Putten toe, namelijk 

om met de zo genoemde ‘mooie vrijheid’ goed om te gaan, niet alleen 

voor zichzelf en de burgers van de gemeente Putten, maar ook voor de 

andersdenkende burgers van de Veluwse Israel-vrijstaat, die er zeker van 

zijn dat hun drang naar vrijheid, die aan alle rechtgeaarde mensen eigen 

is, het zal winnen van alle vormen van onderdrukkende systemen.  

Enerzijds staat de gemeente Putten bekend als een christelijke (SGP) 

gemeente, en zou vrijheid als één van de meest centrale begrippen van 

het christendom er dienen te prevaleren. Evenwel hebben wij aan den 

lijve ondervonden dat er de dwangmatige slavernij nog een leidende rol 

speelt.  Deze tweeslachtigheid is geen reclame voor het christendom. 

Luther: Vrijheid is geschenk van God dat nooit ten koste gaat van de 

naaste! 
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Wij besluiten dat de gemeente Putten, met betrekking tot de Veluwse 

Israel-Vrijstaat, niet gehandeld heeft naar christelijke én Goddelijke 

maatstaven, én ook niet gehandeld heeft naar de geest van onze vaderen 

van de ‘Dutch Republic’.  

 
Psalmen 29 berijmd: Aardse machten looft den Heer  

1 Een psalm van David. Geeft JHWH, gij kinderen der machtigen! geeft 

JHWH eer en sterkte. 

2 Geeft JHWH de eer Zijns Naams, aanbidt JHWH in de heerlijkheid 

des heiligdoms. 

11 JHWH zal Zijn volk sterkte geven; JHWH zal Zijn volk zegenen met 

vrede. 
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Bij deze wensen wij de Gemeente Putten toe dat zij in 2014/15 de God 

van Israel gaan eren in de hoogste hemelen (door schulderkenning en 

vergoeding van de onrechtmatige geweldpleging begaan tegen de 

Veluwse Israel Vrijstaat); dat zij vrede op aarde bewerkstelligen (door 

de vrijstaat te respecteren) en in de rechtvaardige, natuur getrouwe en 

vredelievende mensen (de inwoners van de Veluwse Israel Vrijstaat) 

een welbehagen zullen hebben.  

Gelieve de schadeclaims te voldoen voor 21-12-2014 daar dit een 

speciale datum zal zijn voor de Gemeente Putten. 

Het is beter voor de gemoedsrust om gemaakte fouten te bekennen en 
volgens Bijbelse maatstaven te vergoeden, dan om het hart te verharden 
gelijk Farao deed in Egypte tegen het volk Israel. 
 
Prof. Dr. A.J.Th. Jonker  in zijn boek “Een Apostolische Huiszegen” 
p.233:  
Zoo is er nog menigeen op strijden en vechten verzot, ook al zit hij bij 

allerlei gelegenheden gansch zeer gemoedelijk naar het vredelied van 

de engelen uit Efrata’s velden te luisteren. 

Prof. Dr. Abraham Kuyper (staatsman): “Al de Werken” 

Een kind van God staat in de vrijheid en die vrijheid komt hierin uit dat 

hij geen andere heer noch meester kent dan God. Met Hem en met Hem 

alleen heeft hij te doen, en dus ook alleen naar Zijn wil vraagt hij.  

Namens de vrijheidsstrijders van de Veluwse Israel Vrijstaat 

P.F.v.d. Meer sr  en P.F.v.d. Meer jr 

 
Hoe staat het er echter bij in Nederland met de godsdienst, met name 
met de Bijbel? 
 
Wij ontvingen een antwoord per brief op 17-12-2014 van de Gemeente 
Putten op een door ons ingediende schadeclaim, waarin het hoofd van de 
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afdeling Financiën dhr. G. Maaskant het volgende door een behandelend 
ambtenaar dhr. G. Liefting het volgende laat schrijven, welk schrijven hij 
ondertekende: 
“Wij delen u mee dat wij elke aansprakelijkheid van de door u gestelde 

schulden van de hand wijzen. Nog los van het feit dat u de 

aansprakelijkheid op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt, dient 

deze te worden vastgesteld op grond van Nederlands recht en niet op 

grond van de door u aangehaalde Bijbelse normen”.    

 

Hieruit blijkt dat de tot de meest christelijke gemeenten in Nederland 
behorend Putten, niet wil handelen naar Bijbelse normen en waarden, 
waar de vorige premier Balkenende zo veel mee op had. De christelijke 
vlag dekt niet langer de lading, en wij zijn hard op weg een politiestaat te 
worden en zijn wij een van de meest seculiere landen ter wereld. Seculier 
als verwereldlijkt, zie onderstaande berichten uit het Reformatorisch 
Dagblad. De wereld wordt steeds religieuzer, maar Nederland glijdt 
steeds verder af van het erfgoed waarvoor haar voorvaderen goed en 
bloed gaven. Denk hierbij aan het 6e couplet van het Wilhelmus: 
 
Mijn Schilt ende betrouwen 
Sijt ghy, o Godt mijn Heer, 
Op u soo wil ick bouwen 
Verlaet mij nimmermeer: 
Dat ick doch vroom mach blijven 
V dienaer taller stondt, 
Die Tyranny verdrijven, 
Die my mijn hert doorwondt. 
 
Wij laten ons echter niet uit het veld slaan door ambtenaren van de 
gemeente Putten en zullen een WOB-verzoek indienen waarop zij o.a. de 
exorbitant hoge bedragen van dwangsommen baseren, etc. Wij zullen hen 
niet alleen met het Bijbelse recht, maar ook met het Nederlandse en 
Internationale recht confronteren. Om de wonden der gemeente Putten te 
dichten zullen pleisters tekortschieten. 
 
Uit het boek “Als de dag aanbreekt” van ds. A. Ringelberg, nog het 
volgende:   
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De Wet van God is de grondslag van recht, gerechtigheid en zedelijk 

goed en kan daarom niet veranderd worden!  

 
Wanneer de gemeente Putten Gods Wet verlaat en zich een andere 
grondslag neemt, is het tot een seculiere gemeente verworden. 
Wij hebben kenbaar momenteel niet meer te maken met de Spaanse 
tirannie, maar met een tirannie van onze eigen landgenoten, waarvan een 
deel nog wel God met de mond belijdt, maar de kracht van Zijn Woorden 
verloochend en kiest voor een recht dat stoelt op Napoleontische en 
Romeinse onderdrukking.  
Wikipedia: Het huidige Nederlands recht is voor een groot deel 

gebaseerd op de door Napoleon Bonaparte rond 1800 ingevoerde 

wetboeken voor burgerlijk recht en strafrecht (Code Civil en Code 

Pénal), en daarnaast op het Oudvaderlandse recht (het geschreven recht 

en gewoonterecht zoals dat voor ca. 1800 in de verschillende delen van 

Nederland gold) en het Romeinse recht. 

 
Ambtenaren in dienst van het bedrijf “De Staat der Nederlanden”, zoals 
het is ingeschreven bij de SEC te Washington in Amerika (Security and 
Exchange Commission), weten over het algemeen niet wie zij dienen. Ze 
zijn broodafhankelijk van dit ‘bedrijf’ en doen mee met de 
koekoekseenzang.  
 
Bijbel en Koran weg uit Tweede Kamer 
17-12-2014 08:54 | gewijzigd 17-12-2014 12:00 | Redactie politiek  
  
De Bijbel en de Koran verdwijnen in fysieke vorm uit de grote 
vergaderzaal van de Tweede Kamer.  
Het presidium van de Kamer heeft besloten de boeken die nu op de tafel 
bij Kamervoorzitter Van Miltenburg staan, te digitaliseren, aldus 
Kamervoorlichter Marloes Konings woensdagmorgen. Ze zullen via een 
e-reader wel beschikbaar blijven. 
Naast de Bijbel en de Koran staan bij de voorzitter ook een standaardwerk 
over het humanisme en het reglement van orde. Die zouden, schreef De 
Telegraaf, ruimte moeten maken voor een nieuw knoppenpaneel. 
SGP-fractievoorzitter Van der Staaij liet woensdagmorgen weten dat hij 
het juist een goede zaak vindt als de Bijbel op de voorzitterstafel staat en 
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blijft staan. „De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de Bijbel, 
nota bene ooit vertaald op verzoek van de Staten-Generaal zelf, een plek 
verdient in de vergaderzaal van de Tweede Kamer”, aldus de SGP. „Daar 
is niks mis mee, al was het maar omdat de Bijbel helemaal verweven is 
met de Nederlandse geschiedenis.” 
De partij steunde vorig jaar nog wel een motie van toenmalig PVV’er 
Van Klaveren om de Koran uit de grote vergaderzaal van de Tweede 
Kamer te verwijderen. De PVV vroeg daar om, omdat de Koran volgens 
die partij haaks staat op westerse waarden en normen. 
Van Miltenburg opperde destijds ook al om de Koran én de Bijbel dan 
maar weg te halen. Dat was een Kamermeerderheid echter te gortig. 
Daarop werd besloten alles bij het oude te laten. 
De PVV kritiseerde eerder ook al de aanwezigheid van de Koran in de 
Tweede Kamer. 
 
Onderzoekers: Wereld steeds religieuzer 

17-12-2014 07:51 | Maarten Stolk  
 
Een vrouw leest uit de Bijbel op de markt 
in Arusha in Tanzania. beeld RD  
De wereld wordt steeds religieuzer. In 
1970 noemden acht op de tien mensen 
zich godsdienstig, over vijftien jaar is dat 
meer dan 90 procent. Wie het einde van 
religie predikte, lijkt ongelijk te krijgen.  
Het zijn zomaar wat uitkomsten van de 
vele onderzoeken die er dit jaar naar 
religie zijn gedaan. Een aantal 
opmerkelijke cijfers en ontwikkelingen verschenen onlangs in het 
”Yearbook of International Religious Demography 2014” (uitg. Brill, 
Leiden). 
Religie heeft invloed op het leven van bijna alle mensen op aarde, etc. 
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De Astronaut Wubbo Ockels 
In het volgende bericht van de Nederlandse astronaut Wubbo Ockels, 
doet hij een pakkende oproep vanaf zijn sterfbed. Het gaat in deze niet 
alleen over het gedrag van christelijke overheden, maar over overheden 
en mensen in het algemeen om onze aarde te redden en een betere 
samenleving te scheppen. 
5/01/15 - 16u42  Bron: YouTube   
  
De Nederlandse astronaut en wetenschapper Wubbo Ockels overleed 
vorig jaar aan een agressieve nierkanker.  
Zijn laatste toespraak, vanop zijn sterfbed een dag voor zijn overlijden, 
is ook aan jou gericht. Aan ons allemaal. Het is een aangrijpende oproep 
om er alles aan te doen om onze planeet van de ondergang te redden.  
"Wat we nu hebben, gaat eraan", zo steekt Ockels van wal. "Jullie zijn je 
niet bewust van het gevaar waarin jullie verkeren".  
 
"Maar stel dat ik jullie allemaal kan veranderen. In de ruimte zie je dat je 
alleen bent. Je bent de enige planeet. Er is geen reserveplaneet. Dus moet 
je voor deze enige planeet zorgen". 
 
"Onze aarde heeft kanker. Ik heb ook kanker. En de meeste mensen met 
kanker sterven. Maar er zijn genoeg mensen om de mensheid eeuwig op 
aarde te laten overleven. We moeten zuinig zijn op onze planeet". 
 
"Als jullie net zo denken en dezelfde instelling hebben als een astronaut, 
dan gaan jullie van de aarde houden zoals anderen niet kunnen. En als je 
echt van iets houdt, dan wil je het niet verliezen. Mijn vrouw wil mij niet 
kwijt. Ze wil alles doen om mij te laten leven. Dat is de liefde en de 
houding die de mensheid tegenover de aarde moet hebben".  
Mentaliteit 
"Onze mentaliteit deugt niet. Toen ik op 18 april 2013 hoorde dat ik een 
ernstige vorm van kanker had, die verdomde nierkanker, toen zei mijn 
geweldige dokter dat ik nog een redelijke tijd had. Maanden, misschien 
een jaar. Ik heb meer dan een jaar gekregen. Ik geloofde dat je met 
wilskracht tot veel in staat bent." 
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"Wij, wij mensen, afkomstig van dezelfde moleculen. Wij, die in 
miljarden jaren het leven hebben ontwikkeld. Het leven, dat zijn wij. Wij, 
de mensheid, zijn zo sterk, dat we de aarde kunnen redden. Maar we 
kunnen haar ook vernietigen. Elke bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk". 
 
Wubbo Ockels, die in mei vorig jaar overleed, was een fysicus en 
astronaut van het European Space Agency. In 1985 was hij als 
bemanningslid van de Space Shuttle de eerste Nederlandse astronaut. 
Later werd hij professor duurzame technologie aan de universiteit van 
Delft.  Zijn laatste toespraak, vanop zijn sterfbed een dag voor zijn 
overlijden, is ook aan jou gericht. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6rDG6pE-
GGY&feature=player_embedded 
  

Gelukwensen en of eisen voor 2015 
 

 

EISEN voor 2015! 
door Désirée L. Röver   
medisch research journalist, auteur, radio host 
©2015 
 
Ik heb geen wensen voor 2015...  
Ik heb EISEN!  
Niet alleen voor mijzelf, maar voor IEDEREEN! 
 
1. 
Zo EIS ik dat in Nederland uitsluitend en vanzelfsprekend veilig voedsel 
beschikbaar is: gegarandeerd vrij van genetische manipulaties en 
pesticiden, en voorzien van het oorspronkelijk complete scala aan 
vitaminen, mineralen, spoorelementen en vetten. 
 
2. 
Zo EIS ik dat per direct de gemedicaliseerde bevalling wordt afgeschaft. 
Beide partners worden begeleid in het bewust en liefdevol samen een 
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kind in de wereld brengen. Meisjes en vrouwen worden proactief 
herinnerd aan hun ingeboren wijsheid in het dragen en ter wereld brengen 
van hun kind. Mannen en jongens worden begeleid in hun belangrijke rol 
in dit proces. 
Borstvoeding wordt op alle mogelijke manieren gestimuleerd, en 
moeders (en vaders) krijgen alle tijd om hun kinderen tot minstens het 7e 
levensjaar persoonlijk 24/7 te begeleiden.  
De wijsheid van grootmoeders -- de vroede vrouwen --speelt in dit alles 
een centrale rol. 
 
3. 
Zo EIS ik dat het moordend Rijksvaccinatieprogramma onmiddellijk 
integraal stopt. Iedere baby heeft recht op individuele gezondheid en op 
het ontwikkelen van zijn/haar natuurlijke immuunsysteem. Dan zijn 
meteen ook de familiedrama’s door “Shaken Baby Syndrome” en 
wiegendood uit de wereld. 
 
4. 
Zo EIS ik dat zowel de technocratie in de geneeskunde, als de 
vervaardiging van kunstmatige medische middelen (farmacijnen) wordt 
stopgezet. En dat alle reguliere artsen worden omgeschoold tot een 
wezenlijk levensconforme geneeskunde: met daarin o.m. homeopathie, 
fytotherapie, voedings-, en, energetische geneeskunde. 
 
5. 
Zo EIS ik dat de huidige scholen en universiteiten veranderen van mind 
control instituten in inspirerende en de leerlingen respecterende plaatsen 
waar geschiedenis en wetenschap worden gepresenteerd, gebaseerd op 
de werkelijkheid en de natuur.  
 
5. 
Zo EIS ik dat per direct het sproeien van giftige vliegtuigsporen 
ophoudt. Alle leven op deze planeet heeft per definitie een 
onvervreemdbaar recht op zuiver en vitaal water, schone lucht, een pure 
bodem en een veilige leefomgeving. 
 
6. 
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Zo EIS ik dat alle kunstmatige elektromagnetische straling (van 
televisie, mobiele telefoon, wifi etc.) wordt omgevormd naar frequenties 
die voor de mens veilig en wellicht zelfs heilzaam zijn. 
 
7. 
Zo EIS ik dat per onmiddellijk de mensonterende porno kul-tuur stopt, 
niet alleen wat betreft beeldmateriaal in de media en op de televisie, maar 
ook qua aberraties als de gay pride parade en de huidige seksuele educatie 
op de basisscholen. Weg van de opgedrongen gewenningsprocedures 
voor het normaal vinden van verkrachting en pedofilie, terug naar 
waarlijk respect voor het leven in de breedste zin van het woord. 
 
8. 
Zo EIS ik dat politici ophouden de agenda’s te dienen van de banken en 
de vergiftigende en corrupte multinationals, en onvoorwaardelijk het 
belang van de burgers waarborgen. En daarmee EIS ik dat politici 
stoppen om gezonde en krachtige Nederlandse jongens en mannen 
geestelijk en lichamelijk te laten vernielen in criminele, ganse 
beschavingen verwoestende Rothschild-zionistische oorlogen. 
 
9.. 
Zo EIS ik dat alle voor het mensdom heilzame uitvindingen die nu nog 
onbereikbaar liggen weggesloten bij multinationals en demagogen als de 
Rockefellers, vrijelijk aan de wereld ter beschikking komen. Naast 
geneeskundige vindingen, met name ook al die vormen van energie die 
de huidige dodelijke nucleaire reactoren overbodig maken. 
 
10. 
Zo EIS ik dat het mondiaal roofprincipe van fiat geld en rente wordt 
afgeschaft.  
 
11. 
Zo EIS ik dat de de-feminisering van jonge vrouwen stopt. Weg met de 
massaal opgedrongen ‘mode’ eenheidsworst van lange broeken zo nauw 
als leggings, vaak met opzettelijke kreukel accenten die als subliminale 
pijlen naar de vagina wijzen. Terug naar essentiële vrouwelijkheid, 
elegantie en charme! 
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12. 
Zo EIS ik dat per onmiddellijk de miljarden verslindende, psychopate 
EU-poppenkast wordt afgeschaft. Weg met de dictatuur, opgelegd door 
aangewezen, slaafse bureaucraten.  
Terug naar beslissingen voor Nederlanders door Nederlanders. Terug 
naar de gulden. Terug naar onze eigen unieke nationale identiteit. 
 
Is dit alles te veel gevraagd? 
Ik denk het niet. 
Eerder is het nog niet genoeg, intelligente lezers zullen vast nog het een 
en ander kunnen aanvullen! 
 
Bovenstaand lijstje vertegenwoordigt simpelweg ons grondrecht op een 
gezond en gelukkig leven op deze potentieel paradijselijke planeet. 
Wanneer we ons realiseren en inventariseren hoe we de wereld wèl willen 
hebben, dan kunnen we daar gericht aan werken! 
 
Heb een vruchtbaar 2015! 
 
  
Love, Light & Laughter,  
Désirée L. Röver 
medical research journalist, author, radio host 
www.desireerover.nl 
 
Hieraan toevoegen:  Verbod Hennep opheffen; Fluor verbieden; 
alcohol/dranken aspartaam etc. verbieden; teruggave van 50,9 

miljard euro van ons spaarfonds voor de AOW; Amalgaam en kwik; 
Ieder een basis-inkomen; verbod op dierlijk vlees; vrijheid;  en het 
failliet van het huidige Systeem, zie hieronder door dr. Johan 

Oldenkamp. Stop de bankiersfraude, en de chemokurenfraude. 
 

 
 
 

Het faillissement van Het Systeem steeds duidelijker 
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Wanneer ik terugkijk op het afgelopen kalenderjaar, dan zie ik dat 

steeds meer mensen zich bewust zijn geworden van het failliet van 

eigenlijk alle systemen in onze maatschappij. Het journalistieke systeem 

heeft zichzelf volkomen voor schut gezet met de absurde berichtgeving 

over wat er zich in Oost-Oekraïne heeft afgespeeld. Wie nu nog steeds 

niet door heeft dat het NOS Journaal een ordinair propagandakanaal is, 

die heeft klaarblijkelijk een verstandelijke beperking. 

 

Ook het zorgsysteem is allang failliet, zoals ook blijkt uit bovenstaand 

voorbeeld. Verder zal toch ook het faillissement van het juridische 

systeem, het financiële systeem, het politieke systeem en het 

economische systeem inmiddels duidelijk zijn voor de meeste mensen. 

Vreemd genoeg heeft echter nog niet iedereen door dat de 

universiteiten zich helemaal niet met zuivere wetenschap bezig houden, 

en dat mede daardoor ook het onderwijssysteem failliet is. Evenzo 

houden de religies (inclusief New Age) zich helemaal niet met ware 

spiritualiteit bezig, en is dus ook het religieuze systeem failliet. 

 

In elk van deze systemen gaat het in essentie over macht. Dat is in eerste 

instantie niet altijd zo duidelijk, maar wie even de moeite wil nemen 

dieper te gaan, die ziet dat het allemaal toch echt om macht draait. 

Daarom duid ik al die systemen samen aan als ‘Het Systeem’. 

Het doet van Het Systeem is het verkrijgen van steeds meer controle 

over alles en iedereen. Het Systeem heeft namelijk een onstilbare 

honger naar macht. 

 

Hoewel Het Systeem feitelijk allang failliet is, gelooft de overgrote 

meerderheid er nog altijd in. Gelukkig zullen er in 2015 nog meer 

mensen zich bewust worden van het faillissement van Het Systeem. Op 

welk moment de meerheid van de mensen dit faillissement zal beseffen 

durf ik niet te zeggen. Ik had heel lang het vertrouwen dat dit rond 

14 juli 2012 het geval zou zijn, maar omdat Het Systeem maximaal 

gebruik maakt van mind control is dat nog altijd niet gebeurd. 
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Hoe dan ook, in 2015 zullen twee trends zich verder doorzetten. De 

eerste trend is dat steeds meer mensen bewust worden van het feit dat 

de systemen waarin ze altijd hebben geloofd bij het probleem horen, en 

nadrukkelijk niet bij de oplossing. De tweede trend is dat steeds meer 

bewuste mensen gaan samenwerken om tot echte oplossingen te 

komen, die vervolgens de bestaande systemen zullen gaan vervangen. 

Deze oplossingen liggen echter per definitie op een hoger niveau van 

begrijpen. Mensen die menen binnen de huidige systemen een 

oplossing te vinden zijn helaas nog niet helemaal wakker. 

Zie:   Pateo Nieuwsbrief (van 2 januari 2015) over de beste wensen voor 

2015 

 

Nederland bangste land in Europa  
  
Zondag, 04 januari 2015 14:39 

    
 

Volgens een professor aan de Universiteit van Amsterdam zit 
heel Europa zo langzamerhand in de greep van de angst, maar 
staat Nederland daarbij bovenaan.  

In ons land sidderen wij voor alles. Wij zijn als de dood voor ISIS 
barbaren en het kalifaat, Ebola, de Russische beer, de stijgende 
zeespiegel, witte haaien en asbest. 

Voor de geplande New World Order is Nederland "by far" het 
perfecte land. Een beter en gehoorzamer land dan Nederland bestaat 
niet. En de reden is eenvoudig.  

Nederland is het meest angstige land ter wereld. Nergens wonen 
mensen die banger zijn. En hoe angstiger een land, des te 
gemakkelijker is het door een kleine elite onder de duim te houden.  

Volgens professor Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie aan de 
Universiteit van Amsterdam en hoofd van de afdeling psychiatrie 
van het AMC, is het in ons land de afgelopen vijftien jaar alleen 
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maar erger geworden met de angst. Vijftien jaar geleden waren er 
nog figuren met lef zoals Theo van Gogh, Herman Brood en Pim 
Fortuyn, maar ook dat soort mensen zie je vandaag de dag niet 
meer.  

Eenzelfde tendens is door geheel Europa waar te nemen, maar 
volgens Denys is Nederland koploper. Het gevolg van al die 
toenemende angsten is dat men vervolgens alles onder controle wil 
hebben.  

Alleen is de situatie precies andersom. Juist omdat men ieder aspect 
van het leven van de burger onder controle wil hebben, worden er 
idioot veel angsten gecreëerd.  

Het gevolg is uiteraard dat er ieder jaar weer een stukje vrijheid bij 
de bange burgers wordt weggehaald. Deze vinden dit uiteraard 
prima want veiligheid is toch wel heel erg belangrijk.  

Ook betekent het dat er in dit land helemaal niets meer spontaan 
kan. Zoals Denys zegt, als je een festivalletje wilt organiseren, moet 
je eerst 83 vergunningen aanvragen. Een spontaan feestje opzetten 
is er niet meer bij.  

Verder geeft hij een prachtig voorbeeld over hoe bang deze 
bevolking wel niet is. Geillustreerd met het incident met de 
zogenaamde Damschreeuwer:  

“In 2010 werd de dodenherdenking op de Dam verstoord toen 
tijdens de twee minuten stilte een man aan de Rokinzijde plotseling 
met zijn handen opgeheven begon te prevelen en vervolgens te 
schreeuwen. Er ontstond paniek en mensen probeerden te vluchten; 
dranghekken werden door de mensenmassa's omgeduwd, en het 
lawaai daarvan veroorzaakte nog meer paniek. De koningin en haar 
gevolg werden snel in veiligheid gebracht. Nadat de situatie onder 
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controle was, werd de ceremonie volgens programma hervat. In het 
tumult vielen in totaal 63 gewonden.” 

Wat was er aan de hand? Helemaal niets. Iemand schreeuwt wat. 
Waarop normale mensen simpelweg zouden zeggen: “Hou je mond 
even”.  
 

Bange mensen reageren anders, zoals te zien in onderstaande korte 
video, waar je ziet dat onder aanvoering van onze dappere 
onverschrokken koning het publiek in blinde paniek het hazenpad 
kiest. 

Of, zoals we afgelopen oktober meemaakten toen een school uit 
Etten Leur een schoolreisje naar Parijs schrapte omdat je het maar 
nooit weet wanneer die ISIS terroristen zullen toeslaan. 

In ons land wordt ieder jaar opnieuw grofweg 13 miljard Euro(!) 
uitgegeven aan veiligheid. Vrij vertaald betekent dit dat ieder jaar 
meer middelen worden ingezet om iedere stap die burgers doen te 
kunnen controleren. Meer camera’s, meer koppelingen van 
bestanden, meer vastleggen van gegevens en meer beperkingen van 
andere vrijheden. 

Dit kan alleen werken omdat wij het meest bange land ter wereld 
zijn en omdat de mainstream media nog steeds een veel te grote 
invloed heeft op de beeldvorming van burgers. Dagelijks 
verschijnen er onheilspellende berichten over terugkerende 
Jihadgangers en zie je de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding, Dick Schoof, een praatje houden op televisie 
over hoe we toch wel heel alert moeten blijven met z'n allen. 

De conclusie van professor Denys is duidelijk: Nederland staat 
bovenaan de lijst voor wat bange landen betreft. Het zou de 
bevolking goed doen als ze eindelijk eens gingen beseffen dat ze 
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heel wat beter af zijn wanneer ze wat meer ontspannen en dingen 
op hun beloop zouden laten. 

Je bewust zijn van eventuele bedreigingen en daaruit 
voortvloeiende gevaren is prima. Een voorbereid mens heeft altijd 
meer kans om te overleven dan iemand die dat niet is. Maar, angst 
verkopen om daarmee de bevolking nog meer in de greep te krijgen, 
is iet heel anders. 

Wie weet heeft Nederland aan het einde van dit nieuwe jaar niet 
langer de twijfelachtige eer om te boek te staan als het bangste land 
ter wereld? 

Bron:   Gedrukte Telegraaf 

Strafblad voor argeloze weggebruiker en 30 jaar blijft 
dat kruisje achter je naam! 

 Correctie: Géén 5 jaar maar 30 jaar blijft dat kruisje 

achter je naam! 

Nieuwe verkeersborden 
Ook worden vanaf 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden 
toegevoegd aan het Nederlandse straatbeeld. Dit zijn borden F11 
t/m F22, L20 en L21. Volgens Minister Schultz van Haegen 
moeten deze borden zorgen voor meer duidelijkheid over Tram- 
en busbanen, rijstroken/wegen voor vrachtauto’s en waar deze 
niet mogen komen. De twee L-borden zijn bedoeld voor 
uitwijkplaatsen links en rechts van de weg. De betekenis van de 
borden is in onderstaande afbeelding te vinden. 



Het ‘Christelijke’  Overheids-Gedrag Getoetst     No.809 

 

23 

 

 

Dat weten de meesten niet en de overheid zal het niemand vertellen puur 
om weer stiekem  en zwijgend de betalingen naar de EU over te 
maken,  met de verhoogde strafmethodes er door heen te drukken. Het 
levert weliswaar nog een hele hoop geld op. 

Verwacht in de loop van volgende week ook nog een “tijdelijke” 
accijnsverhoging vanwege de goedkope olie. 
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En de politie laat zich al jaren makkelijk voor de EU kar spannen door 
Fred Teven 
Pas op,  het OM wordt door de overheid geïnstrueerd. Je wordt dus vanaf 
nu als argeloze weggebruiker bij de kleinste onoplettendheid al snel tot 
crimineel veroordeeld. 

“Diegene die werkt gaan wij in Nederland genadeloos afstraffen met 

belastingen, mensen uitkleden met boetes en vervolgen.  
Was getekend: 
De Nederlandse regering.  

20km te hard en dan 163 Euro moeten betalen.. *In Duitsland: 30 

Euro. 
Telefoneren onder het rijden: 230 Euro.  *In Duitsland: 60 Euro. 
Rechts inhalen: 230 Euro. *In Duitsland: 100 Euro. 

Onnodig links rijden: 140-230 Euro  *In Duitsland: 80 Euro. 
Parkeren op een gehandicaptenplaats: 370 Euro.  *In Duitsland: 35 
Euro. www.bussgeldkataloge.de… 

2015 met de nieuwe eigengemaakte strafmethodes 
EU Luilekkerland moet natuurlijk wel ergens van betaald worden, 

mensen. 

Dit zijn bedragen, waar een gezin met werkende ouders een week, 
twee weken of drie weken van kan eten. 

- Wie een blinde of gehandicapte geen voorrang geeft, op de snelweg 

keert of achteruit rijdt, onnodig over de vluchtstrook rijdt of een 
stopteken van de politie negeert, riskeert vanaf donderdag een 
strafblad. 

Probleem is natuurlijk dat een handicap lang niet altijd zichtbaar is. 
Parkeerschijf vergeten: € 90,- excl administratiekosten 

Waar deze overtredingen nu nog administratief werden afgedaan met een 
boete, zullen ze voortaan via een strafbeschikking van een officier van 
Justitie afgehandeld worden. 
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In de praktijk betekent het dat iemand in eerste instantie net zoals nu een 
boete moet betalen, alleen heeft het Openbaar Ministerie (OM) die 
opgelegd. 

Ook als die beschikking betaald wordt, zal de verkeersovertreder een 
aantekening in zijn justitiële documentatie krijgen. In de volksmond ‘een 
gratis strafblad’, dat 5 jaar Correctie: Géén 5 jaar maar 30 jaar lang geldt 
en ook gevolgen kan hebben voor het verkrijgen van een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG). “Dat dit het gevolg is, zullen velen 
inderdaad nog niet beseffen”, zegt woordvoerder Ernst Koelman van de 
afdeling verkeerszaken van het Landelijk Parket. 

Meer Brusselse EU mogelijkheden voor het OM Door het 
onderbrengen van deze overtredingen bij het strafrecht krijgt het OM 
meer mogelijkheden om notoire verkeershufters te straffen. Als iemand 
in 2 jaar tijd meer dan 3 keer voor dit soort overtredingen gepakt wordt, 
kan het OM volgens de nieuwe regels sneller iemands rijbewijs 
invorderen of de boete verhogen. 

Tot nu toe gold het Nederlandse strafrecht alleen voor 
verkeersovertredingen zoals rijden onder invloed en grote 
snelheidsoverschrijdingen. Met het systeem van een boete en meer niet 
waren het vooral de welgestelden voor wie hun huftergedrag niet of 
nauwelijks consequenties had. Met een strafblad door huftergedrag 
worden ze wel degelijk geraakt: In hun (maatschappelijke) carrière. 
Door rood rijden is natuurlijk  levensgevaarlijk, maar een strafblad heeft 
verstrekkende gevolgen voor bijvoorbeeld het zoeken naar een baan 
(vermelding op de VoG) of reizen/emigreren naar landen waarvoor een 
visum vereist is. Wanneer een verkeersovertreder 3 maal in de fout gaat 
dan volgen er sancties. 

 Eindelijk! Het werd tijd om vergrijpen naar het strafrecht te 
verplaatsen: 

Het is dan aan het OM te bewijzen dat u daadwerkelijk gekeerd bent op 
de snelweg i.p.v. een laffe acceptgiro waar u moet bewijzen onschuldig 
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te zijn “vanaf januari dient de overtreder voor de rechter te komen. 
Hierbij kan dan ook rekening worden gehouden met iemands 
verkeersverleden. 

ieuwe verkeersborden 

Ook worden vanaf 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden 
toegevoegd aan het Nederlandse straatbeeld. Dit zijn borden F11 t/m F22, 
L20 en L21. Volgens Minister Schultz van Haegen moeten deze borden 
zorgen voor meer duidelijkheid over Tram- en busbanen, 
rijstroken/wegen voor vrachtauto’s en waar deze niet mogen komen. 

De twee L-borden zijn bedoeld voor uitwijkplaatsen links en rechts van 
de weg. De betekenis van de borden is in onderstaande afbeelding te 
vinden. 

Nieuwe verkeersborden 

Ook worden vanaf 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden 
toegevoegd aan het Nederlandse straatbeeld. Dit zijn borden F11 t/m F22, 
L20 en L21. Volgens Minister Schultz van Haegen moeten deze borden 
zorgen voor meer duidelijkheid over Tram- en busbanen, 
rijstroken/wegen voor vrachtauto’s en waar deze niet mogen komen. De 
twee L-borden zijn bedoeld voor uitwijkplaatsen links en rechts van de 
weg. De betekenis van de borden is in onderstaande afbeelding te vinden 

De vergrijpen behoren tot de lijst van 23 ‘hufterovertredingen’ 

zogenoemde Feitenboekje (pdf) van het OM, of hier 
www.nieuwsmotor.nl…die in opdracht van het EU ministerie van 
Veiligheid en Justitie vanaf 1 januari 2015 onder het strafrecht gaan 
vallen.  

Bron: mijnvrijdenkersruimte.blogspot.com 
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Wordt de wereld gerund door Psychopaten? 

5 januari 2015  
Wordt de wereld gerund door psychopaten? John Lennon dacht van wel, 
en velen van ons zouden het hem eens zijn in de decennia die zijn 
verstreken sinds deze clip werd opgenomen. Een compilatie van oude 
interviews met de voormalige Beatle te maken interessant kijkvoer: hij 
bespreekt de macht van het volk, onderdrukking en de waanzin van de 
wereld waarin we leven, en stelt een aantal belangrijke vragen om te 
overwegen. Bijvoorbeeld: Als de doelstellingen van wereldleiders zijn 
om de veiligheid, het welzijn en de vrede voor de mensen te creeren op 
aarde, waarom doen ze dan dingen die het tegenovergestelde opleveren? 
Het is een logisch en intelligent punt, wat alleen maar meer relevant lijkt 
te worden in 2015. 

“Onze samenleving wordt gerund door krankzinnige mensen met 
krankzinnige doelstellingen,” zegt Lennon in de video. “Als iemand op 
papier zou kunnen zetten wat (overheden) eigenlijk proberen te doen en 
wat ze denken dat ze aan het doen zijn, zou ik erg blij zijn om dit te weten. 
Ik denk dat ze allemaal krankzinnig zijn.” 

Hij gaat verder: “Ik loop kans als krankzinnig te worden weggezet voor 
het uiten van deze opinie. Dat is wat er krankzinnig aan is.” Goed punt. 

Lennon pleit dat we geen overheden nodig hebben: “De mensen hebben 
de macht, alles wat we moeten doen is de macht in de mensen wakker 
maken”, zegt hij met Yoko aan zijn zijde. “De mensen zijn niet op de 
hoogte. Ze zijn niet opgeleid om te beseffen dat ze macht hebben. Het 
systeem is zo afgestemd dat iedereen gelooft dat de regering alles op zal 
lossen. We zijn de overheid.” 

De waarheid over de banken en waarom ze ongestraft uw 

rekening mogen plunderen! 
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Ik daag elke directeur van elke nationale bank, de BIS, de FED, IMF, 

Wereldbank, elke bank CEO, elke (fiscale) advocaat, econoom, 

professor economie, rechter, belastingambtenaar, koning of koningin, 

senator, premier, minister van justitie of minister van financiën uit om 

te bewijzen dat ik GEEN gelijk heb als ik de volgende bewering lanceer. 

De onverbloemde waarheid, in feite een juridisch steekspel, waar elke 

regering van op de hoogte is! 

De bank mag het volk kapot maken en leegzuigen met toestemming 
van (bijna) elke regering op aarde! 

Waarom durf ik dit te zeggen? 

Omdat elke rekeninghouder verboden wordt om voor zichzelf te denken. 
Ze worden wijsgemaakt dat hun rekeningen niet zouden kunnen worden 
geconfisqueerd, althans niet volledig, omdat ze zogenaamd verzekerd 
zijn en hun regering op zal draaien voor de eventuele kosten om banken 
uit hun door zichzelf veroorzaakte miserie te halen. 

Voordat ik uit ga leggen waarom een bank ongestraft alle rekeningen op 
legale manier van iedereen kan leeghalen, moeten alle lezers eerst een 
antwoord formuleren op onderstaande vragen. U kunt ook legaal advies 
inwinnen bij politie, justitie of een advocaat om antwoorden te krijgen op 
gestelde vragen. 

1. Als ik mijn geld bij een advocaat in bewaring geef, bijvoorbeeld 
om te beleggen op het juiste moment, en de advocaat gebruikt 
mijn geld zonder me in te lichten, heeft de advocaat dan een 
misdrijf gepleegd? 

2. Stelt u voor, u bezit een waardevol schilderij en omdat u bang 
bent dat het wordt gestolen geeft u het in bewaring bij een 
antiquair. Natuurlijk krijgt u een kwitantie van de antiquair en hij 
moet zich aan de beloften houden voor in het in bewaring kunnen 
nemen van het schilderij. Nu verkoopt hij het schilderij zonder 
het ooit aan u te hebben verteld en op een gegeven moment komt 
u terug met uw kwitantie om als enige en echte eigenaar het 
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schilderij op te eisen. Vraag uw advocaat of politie of 
justitieambtenaar waar deze mensen zich aan hebben schuldig 
gemaakt.De antiquair om te beginnen aan diefstal en oplichting. 
Degene die het schilderij heeft aangekocht krijgt heling aan de 
broek en hopelijk voor hem heeft hij het schilderij niet 
doorverkocht want anders komt daar nog een keer oplichting en 
heling bij. 

Alles wat u moet onthouden is hierboven al gezegd. Diefstal, oplichting 
en heling. 

We zullen nu uitleggen waar om een bankier ongestraft alle rekeningen 
van iedereen kan leeghalen op het moment dat hij verkiest. En, dat is 
alleen om een faillissement te voorkomen van zijn bank. Ik ben ervan 
overtuigd dat weinigen onder u heel weinig weten over bankzaken, zelfs 
politici die daar hele dagen voor ons over beslissen en daardoor ook de 
grootste kemels schieten hebben er geen jota verstand van! Als het gaat 
om Fractioneel Reserve Bankieren dan is er zowat niemand meer thuis. 
Zelfs de gouverneur van de Nationale Bank is opperoplichter van België 
samen met de Eerste minister en de minister van financiën als het gaat 
om Fractioneel Reserve Bankieren. 

Van kinds af aan voeden ouders hun kinderen op om geld te sparen om 
op die manier later een appeltje voor de dorst te hebben. Getrouwd geeft 
u diezelfde boodschap door aan uw kinderen. U stelt vertrouwen in de 
bank en dat vertrouwen is absoluut. Uw geld in de bank levert zelfs intrest 
op! Als u uw geld terug wilt gaat u naar de bank en vraagt het terug met 
de verdiende intrest. Nooit hebt u er bij stilgestaan dat u, door geld op de 
bank te zetten, afstand hebt gedaan van uw geld waardoor de bank 
eigenaar is geworden van uw geld. U hebt altijd gedacht dat u op alle 
momenten van de dag uw geld terug kon krijgen. 

Maar zoals zo dikwijls blijkt bijna alles waar we in geloven en zelfs 
datgene waarvan we rotsvast zijn overtuigd, leugens zijn. U bent 
geïndoctrineerd om deze leugens te geloven door de vele advertenties in 
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kranten en de wetenschap dat er een staatsgarantie bestaat waardoor uw 
geld bij de bank verzekerd is. 

Maar, die staatsgarantie dekt niet alle geld in de bank. In België gaat het 
om hooguit 100.000 euro per klant per bank. In de VS is dit $250.000. In 
Engeland £85.000. 

Ook dat is natuurlijk een rookgordijn om uw vertrouwen te krijgen en 
behouden in de malafide bankhandel. Vanaf het moment dat u geld stort 
op een bankrekening is de bank eigenaar van het geld, u hebt er niets 
meer over te zeggen. Daarom hebben banken ook het ‘recht’ om u niet 
meer dan 2500 euro per dag op te laten nemen en moet u grote bedragen 
bij de bank ‘bestellen.’ Dat bestellen heeft vooral te maken met het feit 
dat er niet veel ECHT GELD meer in omloop is. Daarom krijgt u bij het 
openen van een bankrekening waarop uw salaris wordt gestort ook 
tegelijkertijd een VISA kaart en een bankkaart! Ze hebben geen geld en 
handelen alleen in virtueel geld! Geld dat alleen bestaat in hun 
bankcomputer en nergens anders. Ik noem het VALS GELD omdat het 
geld uit de lege hoge hoed van meneer de bankdirecteur is ‘getoverd.’ 

En als de bank ineens geen geld meer heeft, hebt u geen poot om op te 
staan en kunt u alleen nog een klacht indienen tegen de bank om te 
proberen uw geld terug te krijgen. Is de bank echter failliet dan kunt u 
naar uw geld fluiten. Naar al uw geld wel te verstaan, want de 
staatsgarantie stelt ook geen fluit voor. De staat heeft niet eens genoeg 
geld om alle bankgaranties na te komen als er maar één bank failliet gaat. 
Trouwens daar betaalt u natuurlijk ook aan mee omdat alles wordt betaalt 
met belastinggeld! 

Met een beetje geluk krijgt u zelfs nog iets terug van uw tegoed op de 
bank. Maar nogmaals, staatsgarantie is een even grote oplichting en 
leugen dan uw geld veilig wanen op een bank. 

Dus, stelt uzelf in op het ergste scenario, een collaps! En dan is er geen 
enkele manier om uw geld terug te krijgen! In feite, en dat heeft de 
Cyprus affaire toch wel HEEL erg duidelijk gemaakt, hebben de 



Het ‘Christelijke’  Overheids-Gedrag Getoetst     No.809 

 

31 

 

autoriteiten alle gelden geconfisqueerd om de schuldenaars van de 
banken te betalen! Toen dat gebeurde schreeuwden burgers en financiële 
analisten moord en brand met benamingen zoals roversbende, oplichters 
en dat soort dingen. Maar is dat waar? 

U zult zeer verbaasd zijn als de ontknoping komt! Een schok zal het zijn 
en het heeft ook nogal wat tijd geduurd voordat ik het zelf doorhad! De 
bank kan met de wet in de hand elke rekening leegplunderen. En dat is 

al honderden jaren perfect legaal! 

Voor de bank bent u een CREDITEUR, een SCHULDEISER, vanaf 
het moment u uw geld op uw rekening stort. Volgens de WET IS DE 

BANK UW SCHULDENAAR, uw DEBITEUR! Anders gezegd: voor 
de wet is de bank een klant van u, van wie wordt verwacht dat hij u ooit 
nog eens zal (terug)betalen. U hebt zojuist uw geld ‘uitgeleend’ aan het 
grote bankcasino en de bank ‘volmacht’ gegeven om er mee te doen wat 
ze wil. U bent een onverzekerde crediteur zonder dat u dat ooit is 
gevraagd. 

Als we nu nog dieper op de zaak ingaan, is het duidelijk dat de bank, als 
deze failliet gaat, u als onverzekerde crediteur behandeld waardoor u 
laatst in de rij komt te staan indien er nog een beetje geld is om schulden 
terug te betalen. Eerst worden alle verzekerde crediteuren terugbetaald. 
En dan als er nog iets over is, krijgt u een gedeelte van uw geld terug, 
hetgeen niet veel zal zijn. Reken maar op NIETS! Alleen dit is de 
waarheid en niets anders als de waarheid. 

Deze wet is in 1848 aangenomen in het Engelse Hogerhuis tijdens de 
zaak Foley versus Hill. De Bank of England was dan nog de Nationale 

bank der Nationale banken en eigendom van de Rotschild Clan wiens 

taak nu is overgenomen door de Bank for International Settlements 

(BIS) ook persoonlijk eigendom van Rotschild! 

Het besluit van de uitspraak 
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Als een klant besluit om geld te storten op een bankrekening ontstaat er 
een relatie crediteur en debiteur waarbij de bank verantwoordelijk is om 
geld terug te betalen aan de klant als deze er om vraagt! Op het moment 

dat u geld stort op de bank echter, wordt al het geld eigendom van 
de bank en is de bank vrij om er mee te doen wat ze wenst.  

In de essay Relationship Between a Banker and Customer wordt het 
duidelijk wat er exact is ‘afgesproken’ in de wet die overal op de wereld 
dezelfde is als het om banken gaat! 

De essay over deze verwerpelijke wet komt in het kort hierop neer: 

Geld gestort op een bank, stopt eigendom te zijn van degene die het 
heeft gestort en wordt eigendom van de bank. De bank wordt er aan 
gehouden om elk bedrag dat een rekeninghouder van een bank opvraagt 
terug te betalen. Echter, geld gestort op de bank, is geld dat de eigenaar 
heeft geplaatst onder controle van de bank en daarom wordt het geld 

eigendom van de bank, waarbij de bank vrij is het geld te gebruiken 
alsof dit zijn eigen geld is. Alle winsten die met het geld worden 

gemaakt, blijven idem eigendom van de bank. 

Geld dat door ons bij de bank in ‘bewaring’ wordt gegeven blijft ten alle 
tijde eigendom van de bank en deze kan doen met het geld wat ze wil. De 

bank kan op geen enkele manier ter verantwoording worden 
geroepen als het geld wordt gebruikt voor eigen doelen. De bank kan 
niet op het matje worden geroepen als het geld van de crediteurs in 

gevaar komt of als hij op een andere manier door gevaarlijke 
speculaties de gelden verspeelt! 

De bank is niet verplicht om zich aan zijn overeenkomst met de 
rekeninghouder te houden of voorzichtig met zijn of haar geld om te gaan 
maar wel kan hij op het matje worden geroepen vanwege de 
overeenkomst en het ontvangen bedrag om althans de eigenaar van het 
geld het volledige bedrag terug te betalen. 
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In de zaak Foley versus Hill zegt Lord Brougham op een gegeven 
moment: 

‘Deze bankhandel is om geld binnen te krijgen en om het te gebruiken 

als eigendom van de bank waardoor de bank schuldenaar wordt van de 

persoon die hen het geld heeft geleend. Daardoor kan de bank het 

geleende geld dan ook als eigendom beschouwen en ermee doen wat ze 

wil. Ik kan de situatie van de bankier niet in diskrediet brengen en wil 

deze vergelijken met de situatie van een vertrouweling en dan moet ik 

tot de conclusie komen dat de bank een schuldenaar is met een 

individueel belang die zich het bedrag toe-eigent.’ 

Om het simpel onder woorden te brengen: ‘Bankiers kunnen niet 
juridisch vervolgd worden voor het beschamen van vertrouwen, want 
ze hebben geen persoonlijke verplichtingen aan hun ‘geldschieter’ de 

crediteur omdat de bank geacht wordt haar eigen geld te gebruiken om 
te speculeren en dat soort zaken. Er bestaat absoluut geen criminele 
aansprakelijkheid. 

Nu komt de absolute vraag! 

Waarom heeft nooit één rechter, minister president, minister van 
justitie of minister van financiën dit wettelijke principe aan de 

bevolking uitgelegd? 

De reden hiervan is: niemand van die mensen heeft de ballen om de 
wettelijke waarheid uit te leggen want iedereen met wat geld op de bank 
zou per direct zijn geld afhalen en alle banken zouden gedompeld worden 
in hun eigen faillissement omdat niemand het er mee eens is dat zijn of 
haar geld in feite volgens de wet een lening is aan de bank en de bank 
met onze zuurverdiende centen kan doen wat ze wil. En dat ze niet weten 
wat ze doen met ons geld dat bewijzen de vele bijna faillissementen van 
bijvoorbeeld Dexia, Fortis, KBC en natuurlijk de banken wiens namen 
men niet durft uit te spreken. Het volk heeft altijd gedacht dat hun geld 
veilig was op de bank. Geen enkele mens had ooit gedacht dat ze de bank 
hun geld hadden uitgeleend. 
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Ook als uw geld door de bank wordt geconfisqueerd zal geen enkele 
minister of rechter u helpen omdat er wettelijk niets te vervolgen is. Dit 
komt omdat een bank niet kan worden vervolgd voor het verlies van zijn 
eigen geld. En dat is nu juist het vieze spelletje. Gestort geld op de bank 
van u of van mij is per direct eigendom van de bank en de bank doet 
ermee wat ze wil. Als een bankier ooit zal worden vervolgd klapt het 
ganse ponzifraudespelletje in elkaar en is elke bank direct failliet omdat 
dan de leugen uitkomt! Daarom ook durf ik onverbloemd te zeggen dat 
ze dieven, bedriegers, oplichters, fraudeurs en zelfs moordenaars zijn! De 
leugen moet bedekt blijven om een loop naar de bank om alle rekeningen 
leeg te halen te voorkomen want dan ook zijn alle banken op een halve 
dag failliet omdat er niet eens genoeg ECHT GELD is om iedereen uit 
te betalen. Er bestaat maar 3% ECHT GELD! 

Conclusie: 

Natuurlijk, als men om geld vraagt bij de bank dan krijgt men dat! Maar, 
als je geld vraagt nadat de bank in elkaar is gezakt en niet meer kan 
betalen dan ben je de pineut en kun je er naar fluiten! Je bent hier als 
rekeninghouder niet voor verzekerd. En als er dan nog wat overblijft zal 
het niet veel zijn. Een paar cent per euro zal zo ongeveer het hoogste 
bedrag zijn. 

Dus, toen de bank van Engeland, de FED en de BIS de richtlijnen op 
hebben gesteld, hetgeen het skelet is geworden voor het leeghalen van 
alle bankrekeningen in Cyprus, is deze in Cannes in 2011 voorgelegd aan 
de G20 die het zonder meer hebben geratificeerd! En wat konden de G20 
op het plan van de drie ‘voornaamste’ Nationale banken zeggen. Ze staan 
perfect legaal recht in hun schoenen. Natuurlijk hebben ze er wel voor 
gezorgd dat er niets tot in detail is uitgelekt over het waarom banken dit 
ongestraft kunnen doen! Als ze dat zouden doen dan ontstaan er 
burgeroorlogen en complete volksopstanden en men weet zeker wiens 
bloed er bijvoorbeeld door de Wetstraat zou vloeien! Het was dan ook 
helemaal geen verrassing dat de nationale bankiers met de volgende 
verklaring naar buiten kwamen nadat ze Cyprus hadden leeggeroofd. 
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‘Het objectief van een effectieve resolutie maakt het realiseerbaar om 

de resolutie van de financiële instellingen zonder grote onderbrekingen 

en zonder de verliezen op de belastingbetaler af te wimpelen onderwijl 

vitale economische functies worden beschermd waardoor eveneens 

onverzekerde en niet volledig verzekerde crediteuren evenals 

aandeelhouders zijn beschermd om niet alles te verliezen en toch de 

claim van liquidatie te respecteren.’ De volledige tekst kunt u hier 
downloaden. 

In de tekst vindt u de normale advocatentaal, aangevuld met 

kommaneukerij en een ontzettend complex technisch jargon dat 
bankiers graag gebruiken om mensen te misleiden. Vooral hun 
crediteuren om datgene in doofpot te kunnen steken wat ik net allemaal 
in eenvoudig Nederlands heb uitgelegd! 

Enige sleutelwoorden en betekenis: 

1. Zonder grote systematische onderbrekingen, betekent: zonder 
toeloop van het volk op de bank om hun rekeningen leeg te halen. 

2. Beschermen van vitale economische functies, betekent: het 
beschermen van de bij ons aangesloten banken die dezelfde 
interesses hebben. 

3. Onverzekerde crediteuren, betekent: uw geld, u bent de pisang! 
4. Respecteren van de hiërarchie voor claims tijdens de opheffing, 

betekent eigenlijk, u bent de laatste in rij en als er nog iets te 
halen valt wel dan krijgt u nog een aalmoes. 

Eigenlijk betekent bovenstaand gelul niet meer dan: Alle 

rekeninghouders zijn de grote verliezers! LEES DIT ARTIKEL 
AANDACHTIG EN VERTEL HET VOORT!!!! 

Interview Foster Gamble 
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In de video hieronder een interview met Foster Gamble over de staat 
waar onze wereld nu zit. Foster; "We zitten in spannende tijden, 
wellicht de mooiste tijd om in te leven maar ook de meest risicovolle.  
We kunnen gaan naar een totale bevrijding of afgelijden naar een 
politiestaat in de gehele wereld".  

  
VIDEO KLIK 55 MIN 

  
 

Rutte krijgt opdracht van machtselite om Nederland te slopen 
  
Er is geen twijfel mogelijk over het feit dat de Eurocraten en de 
schimmige machtselite erachter de eurocrisis heeft voorzien toen de 

Euro werd ingevoerd. Een ernstige crisis in de Europese Unie moest 
er komen om de Europese integratie te bevorderen en dan met name 

een fiscale unie. Het einddoel dat de machtselite en de 
communistisch/nationaal socialistische groep van eurocraten vanaf 
het begin voor ogen hadden, namelijk één Grote EUstaat waarbij de 

natiestaten hun soevereiniteit en macht volledig hebben ingeleverd 
kan alleen worden bereikt als de rijke machtige Noordelijke landen 
in de EU verarmd worden en van hun macht ontdaan zijn. 
Nederland is op dit moment in het vizier van de Eurocraten en de 
machtselite. Nederland één van de weinige “machtige en rijke” Europese 
unielanden  wordt in sneltreinvaart kapot gemaakt. De Nederlandse 
regering wordt (vanachter de schermen) de opdracht gegeven om verder 
te gaan bezuinigen (vergis u niet dit bedenken Rutte en consorten niet 
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zelf). Iedereen weet wat bezuinigingen inhouden: De regering geeft meer 
geld uit (bezuinigen in regeringsstijl) en het steeds verder oplopende 
begrotingstekort moet worden ingevuld door verdere 
belastingverhogingen. Voorts wordt vanuit het Kremlin in Brussel aan 
Nederland een bezuiniging van 6 miljard opgelegd (terwijl de regering 
meer gaat uitgeven) dus nog eens extra 6 miljard meer moet er 
binnenkomen aan belastinginkomsten. 
De sterke landen zijn de landen die het meeste te verliezen hebben bij een 
genivelleerde EU, een Fiscale unie waarbij alle inkomsten en uitgaven 
(op termijn) binnen de EU op één hoop worden gegooid (jawel , dames 
en heren ook de pensioenpotten van de EU landen). Het hoofddoel van 
de Eurocrisis is dan ook het arm maken van de rijke EU landen. Allereerst 
hebben de Eurocraten en machtselite de arme landen aan de leiband gezet 
door ze (overheden) in onaflosbare schulden te steken. De arme EU 
landen zijn nu niets anders dan machteloze kolonieen van de machtselite 
en eurocraten (Wereldbank, VN, IMF en BRUSSEL), hun regeringen 
hebben niks meer te vertellen. 
Nu zijn de rijke EU landen aan de beurt, allereerst Nederland, het proces 
van verarming en machteloos maken van de Nederlandse middenklasse 
is nu aan de gang. 
Duitsland doet het op het oog nog goed, dit is nodig om het zaakje nog 
even overeind te houden. Vergis u echter niet, als Nederland (wat 
eigenlijk al een zombie staat is net zoals elk land in de Westerse Wereld) 
dood en begraven is, dan komt De Bondsrepubliek aan de beurt. Het is 
niet voor niets dat de machtselite er alles aan gelegen is om Frau Merkel 
te laten herverkiezen. Zij is op dit moment de MEEST GELIEFDE 
kandidaat om de grootste economie in de Eurozone, Duitsland (naar de 
afgrond) te leiden. 
De EU ligt voor het grijpen, de manier om een leugen te vertellen wordt 
op dit moment nergens zo goed toegepast als in de arme EU. In het kort 
gezegd is de hegeliaanse dialectiek niets anders dan het creëren van een 
probleem door de machtselite waarvoor dezelfde machtselite vervolgens 
de “door haar” gewenste oplossing aandraagt, een oplossing die alleen in 
haar voordeel werkt en die nadelig is voor elke overige inwoner van de 
EU. 
Een experiment, een opstap op weg naar één wereldorde, één machtselite 
die de wereld FORMEEL regeert. Dit lijkt het gebazel van een 
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krankzinnige maar als men goed kijkt en goed nadenkt ziet men dat we 
hier heel dichtbij zijn. (dit bericht is afkomstig van Internet) 
 
 
"Genees kanker niet, het is de beste dood" 
3/01/15 - 12u06  Bron: News.com.au 

© Thinkstock.  
Honderden wetenschappers zetten zich dagelijks in om kanker de 
wereld uit te helpen. Helemaal niet nodig, vindt de gerenomeerde 
dokter Richard Smith. "Het is de beste manier om te sterven", vindt 
hij.  

Prof. Dr. Richard Smith, voormalig editor van de prestigieuze 
British Medical Journey, vindt kanker de beste manier om te sterven. 
"Dan hebben mensen immers tijd om afscheid te nemen van hun 

geliefden en over hun leven te reflecteren", klinkt het. 
 

Hij geeft toe dat de meeste mensen een snelle, plotse dood prefereren, 
maar vindt dat wat egoïstisch. "Dat is zeer zwaar voor de mensen 
rondom jou; het laat een belangrijke relatie gewond en ongeheeld 

achter." 
 
De dood die op dementie volgt, vindt hij een van de ergste "omdat je 
dan volledig gewist wordt." Ook orgaanfalen - zoals hart- of 

nierproblemen - is volgens hem geen goede dood. "Dan breng je veel 
te veel tijd door in het ziekenhuis en bij dokters." 
 

"Kanker is het beste", klinkt het choquerend. "Je kan afscheid 
nemen, reflecteren, boodschappen achterlaten, belangrijke plaatsen 
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bezoeken, je favoriete muziek beluisteren, gedichten lezen... Je kan 
je voorbereiden."  
De man heeft dan ook een zeer strenge boodschap voor de medische 
wereld: "Stop met miljoenen te spenderen om kanker te genezen, 
waardoor we een veel ergere dood zullen sterven."  
  

http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-
Gezond/article/detail/2169959/2015/01/03/Genees-kanker-niet-het-
is-de-beste-dood.dhtml 

 


