Van:
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 09:39
Aan:
Onderwerp: Uw Gebed. #WEF. Vanya. #WEF Food Valley een Geplande Marxistische Economie.
#WEF Tristatecity een Geplande Marxistische Megastad. God heeft een rechtszaak tegen Nederland
aangespannen ! Lichtstad.
Geachte Ds F. Van Velzen (Huizen),
Ik spreek niet alleen u aan, maar alle geestelijke leiders in Nederland.

Uw Gebed.
U was voorganger in de Bethelkerk te Harderwijk, zondag 17 juli 2022.
In uw aanvangsgebed werden de Boeren eigenlijk in het strafbankje geplaatst.
U leek het verlengstuk van de diabolische WEF Kaag & Rutte regering, die helaas ook
gesteund wordt door
de ChristenUnie.

Ik heb dit na de kerkdienst met u en een ouderling van de Bethelkerk te Harderwijk
doorgenomen en
tevens aangegeven dat ik het gebed
voor de Boeren miste en ook het profetisch getuigen
tegen de overheid
, daarbij ook de Agrarier en Profeet Amos aangehaald, zijn getuigenis dat mis ik bij u en ook
bij veel andere 'marxistisch' georienteerde geestelijken.
U noemde : "Onrust & Blokkades van de Boeren, waar weer anderen de dupe van zijn."

Ik mis het bidden
voor de Boeren in uw eindgebed, ik mis mededogen en
inlevingsvermogen gelet op
de zeer penibele situatie waarin de boeren zich bevinden en waar ook de burgers dreigen
terecht te komen.
Al meerdere boeren hebben zich opgeknoopt. Waar blijf de pastorale zorg ?
Ik verwijs u naar de profeet Amos, die ook boer was en door de Heere
gezonden was om te profeteren tegen de leiders van Israël.
Amos sprak ook tegen de geestelijke leiders.

The Relevance of the Prophet Amos to Politics and Government.
https://lentsblog.org/2020/12/09/the-relevance-of-the-prophet-amos-to-politics-andgovernment/
"Unfortunately, there are times in which the only way to wake up complacent leaders of a
government,
moving them out of their comfort zone, is to shock them.
That is precisely what the prophet Amos did."

You drink wine by the bowlful and use the finest lotions,
but you do not grieve over the ruin of Joseph.(Amos 6)

#WEF
Toen ik u vroeg wie Klaus Schwab en het WEF waren had u zich daar nog niet in verdiept.
Ik bespeur bij veel kerkelijke acedemici, dat er sprake is van categorisch luiheid of met de
verkeerde dingen bezig zijn.
Ik maakt een uitzondering voor ds Paul Visser, die de tekenen van de tijd goed inschat.
En ik denk ook aan Pastor Johan Maasbach die recentelijk meerdere keren profetisch sprak
tegen de regering Kaag & Rutte.
#1 Is het WEF een sekte? - Peter den Haring

https://www.youtube.com/watch?v=oGw6F3PLogE
Ik weet dat veel predikanten behoorlijk eigenwijs kunnen zijn...
ik wil dat u nu eens luistert als geestelijke leiders,
want u vervreemdt steeds meer mensen van u en de gemeenschap der Kerk.
World Economic Forum - The Great Reset
Kunnen we dit koppelen aan Bijbelse profetie ?

https://ontzagwekkendnieuws.nl/ontdek-meer-videos-en-series/videos-van-verschillendenederlandse-en-buitenlandse-sprekers/world-economic-forum-the-great-reset-2021-kunnenwe-dit-koppelen-aan-bijbelse-profetie/
"Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis."(Hosea 4:6)

Vanya.

https://www.gideonboeken.nl/vanya
Dit boek heeft mijn leven mede gevormd, ik werd de klas uitgestuurd,
omdat ik vol bleef houden dat het communisme slecht was.
De links-liberale docenten waren daar niet van gediend,
maar ik vertelde over de Goelag Archipel, ze lachten mij uit, ontkenden het en werden boos.
En nu krijgen we een #WEF communistisch systeem vermengd met een feodaal stelsel,
green deal sausje en een sterke wil tot depopulatie.
Privacy en vrijheid van meningsuiting en expressie weg. Ondernemerschap & Christendom
ook weg.
Er is een verschil, dit systeem zal wereldomvattend zijn en de technologie is gereed
daarvoor.

#WEF Food Valley een Geplande Marxistische
Economie.

https://twitter.com/Gaia Universe/status/1548689377894735873

#WEF Tristatecity een Geplande Marxistische
Megastad.

Dit zijn de achterliggende plannen.
Heeft niks met stikstof uitstoot te maken. Een grote hoax is het.
WEF heeft namens de Elite besloten en de Tollenaars Kaag & Rutte & Segers volgen het
grote plan.
Het CDA heb ik het maar niet over, want bestaat die eigenlijk nog ?

Landverraders zijn het en op naar de slaven maatschappij van EU NAZI'S. 1984, eindelijk
werkelijkheid !

God heeft een rechtszaak tegen Nederland
aangespannen !

God heeft een rechtszaak tegen Nederland aangespannen ! | David Maasbach. Het is in
Nederland een grote chaos! We zijn koers volledig kwijt. De Bijbel zegt het in Hosea 4 Dit
geldt ook voor ons Nederland vandaag…
https://www.youtube.com/watch?v=HLTlpnvDQDI

Maasbach: "We worden geknecht door de Overheid ! Slaven van de EU !"
Pastor David Maasbach zegt het heel radicaal, met alles wat hij zegt hoef je het niet eens te
zijn
, maar de kern van zijn boodschap kunnen we alleen maar onderschrijven.
Profeten komen vaak sterk over, marchanderen met Gods Woord is niet wijs !

Lichtstad.
Lichtstad | 1800 echte mannen zingen.

Mannenzang vanuit de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee onder leiding van dirigent Bert
Noteboom.
Organist is Marco den Toom.
Jaarlijks komen er duizenden mannen naar Katwijk voor de mannenzangavonden om samen
Psalmen, gezangen en geestelijke liederen te zingen. Niet zo Woke...mooi toch ?
https://www.youtube.com/watch?v=4oS0U nxHNQ
Ons eindstation is niet Tristatecity, maar de Lichtstad met paarlen poorten !
Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,

