
Levensergernissen        30-01-2017 

 

Ergernissen die ons leven minder aangenaam maken of ons beperken in onze vrijheid of levenswil. 
Levenswil bedoel ik dat je niet kunt leven zoals je zou willen leven: vanuit je hart. 

 

1. Overheid / ambtenarij  vergunningen, dwangsommen, vriendjes politiek, afschuiven,  
                                                                geldverslindende zinloze projecten, politiestaat, controle 
 

2. Buitenlanders   integratie gaat nooit werken, Nederland is van blanke                                 
                                                                Nederlanders, vreemde goden, culturen en gebruiken 
 

3. Afhankelijkheid   afhankelijk van multinationals, olie, gas, water, stroom 
 

4. Geldsysteem   macht, banken, hypotheken, geld is lucht 
 

5. Religies    zijn gebaseerd op macht, angst, geld, geweld, dwang,  
                                                                onderdrukking, vrijheidsbeperking in denken en leven 
 

6. Media    leugens, reclames, linkse liberale programma’s   
 

7. Rassenvermenging   rassenvermenging wat gepromoot wordt door de media, 
                                                                scholen, reclames, billboards 
 

8. Ongelijkheid van inkomen  advocaat vergeleken met een verpleegster of boer 
 

9. Horizonvervuiling    windmolens, mega stallen, industrieterreinen, kantoren, flats 
 

10. Milieuverontreiniging  chemtrails, neonicotoiden, Monsanto, Bayer, watervervuiling,  
                                                                zwerfafval in de bossen en langs wegen,  
 

11. Eu, Brussel, Europa   invloed van Amerika en Israel / joden, Bilderberg,   (de Cabal-                                                                              
                                                                khazaren) 
 

12. Natuur misbruik   economie is belangrijker dan de natuur, bijensterfte,  
                                                                dierenmishandeling in stallen en slachterijen, grond wordt 
                                                                opgeofferd voor industrie,  bomenkap,  
 

13. Gezondheid   straling, gifstoffen in voedsel, leugens mbt ingredienten van  
                                                                producten, vaccinaties,       
 

14. Doofpotten    in gezondheidszorg, regering, jeugdzorg,  peadofilie        

 
15. Oorlogen    oorlog draait om geld en macht, kost miljoenen levens, 
                                                                       kost miljarden aan geld en energie, brengt de natuur enorme                                                          
                                                                       schade toe,                                                     



 

 

Wij leven in een land waarin het dagelijks leven ons veel ergernissen oplevert. Deze ergernissen 
zorgen voor veel spanning die negatief op het lichaam inwerkt en daar de oorzaak wordt van velerlei 
kwalen. Deze ergernissen moeten we stoppen en niet meer toelaten in ons land en lichaam.         
Wat een samenleving zal het zijn als deze ergernissen er niet meer zijn! 

    

Ergernissen: 

Zefanja 1: 2 Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE. 

3 Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen 

der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, 

spreekt de HEERE. 

Mattheus 13: 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal 

het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 

41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 

vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 

42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der 

tanden. 

43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die 

oren heeft om te horen, die hore. 
Mattheus 18:7 Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de 
ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt! 

 

 

       

Zie brochure 1030    De Maat is vol 


