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Corona is onderdeel van een ontzettend groot bedrog!! 

De wereld is definitief veranderd. 

Wat wás komt niet meer terug… 

 

Een stukje politieke geschiedenis… 

Er bestaat een duistere, valse elite in de wereld. (Verder in dit stuk praat ik over ‘Elite’). Ze 

wordt ook wel Deep State genoemd, of Kabal. De Elite heeft diepe historische wortels. Ze 

heeft altijd de mensheid willen domineren en onderdrukken, puur tot eigen gerief. De Elite is 

een soort van machtige, puissant rijke cultclub, die zich verheven waant boven ‘gewone’ 

mensen als jij en ik. Niet een club in de zin van een vereniging, met leden die wekelijks of 

maandelijks samenkomen. Nee, je moet denken aan een verzameling van lieden met veel 

geld en veel macht, binnen de nationale en wereldpolitiek (ministers en ambtenaren, 

nationaal en intergouvernementeel zoals WHO en VN), in koninklijke families, in de 

commerciële sector (Amazon, Bol.com), in Big Tech (Microsoft, Google, Facebook), in de 

industrie (pharmaceutische industrie, olie-industrie, wapenindustie), in het bank- en 

verzekeringswezen, NGO’s, stichtingen behorende tot rijke families (Rockefeller Foundation, 

Bill & Melinda Gates Foundation), inlichtingendiensten (CIA, Mossad), en zelfs het Vaticaan, 

e.a., die als gemeenschappelijk belang hebben om samen nóg meer macht te verwerven, en 

daarmee de wereld aan zich te onderwerpen. Ze komen regelmatig samen – meestal in het 

geheim – voor overleg over de grote wereldproblemen, en hoe zij die moeten sturen om hun 

perverse doelen te bereiken. Hun belangrijkste overlegfora zijn het WEF (World Economic 

Forum), en de Bilderberg Conferentie. Menigeen van hen behoort tot de top van de 

Vrijmetselarij. Zie link onderaan deze pagina voor meer uitleg.1 

De Elite is al zo oud als de wereld. Ze heeft psychopatische trekken. Ze gaat over lijken. Om 

(politieke en economische) macht te verwerven voert zij oorlog. Of beter, láát zij de officiële 

politiek oorlog voeren! De wérkelijke macht in de wereld ligt bij de Elite. Niet bij de 

democratisch gekozen politici. Deze laatsten voeren gewoon uit wat de Elite wil. Een 

politicus die niet doet wat de Elite wil loopt een gerede kans om uit de weg geruimd te 

worden. Een voorbeeld is John F. Kennedy, Democratische president van de Verenigde 

Staten in het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw. In november 1963 werd hij 

vermoord door de Elite, nadat hij in een historische rede had laten weten dat hij zijn 

ambtstermijn zou gebruiken om de Elite te vernietigen. Op Donald Trump is in de vier jaar 

van zijn presidentschap vele malen een poging gedaan om hem uit de weg te ruimen. Ook hij 

verzette zich heftig tegen de globalistische Elite.  

De laatst bekende poging van de Elite om de wereldheerschappij naar zich toe te trekken 

was feitelijk de 2e wereldoorlog. Hitler zweerde samen met superrijke, en daardoor machtige 

 
1 Unmasking Who is Behind the Plandemic and Rioting to Usher in the New World Order - Created4Health 

https://created4health.org/unmasking-who-is-behind-the-plandemic-and-rioting-to-usher-in-the-new-world-order/
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leden van die club achter de schermen, die bereid waren om de wereldoorlog te financieren. 

Kogels, geweren, tanks, enz. kosten immers geld. Hitler was degene die door de Elite naar 

voren was geschoven om te proberen met haar hulp de wereldmacht te grijpen. 

Zoals we weten hebben Hitler en consorten uiteindelijk gefaald. Na twaalf jaar aan de macht 

te zijn geweest, en na zes jaar oorlog overal ter wereld, moest Hitler zich overgeven. De 

wereldheerschappij, met de kleine, rijke Elite aan de top, en de wereldbevolking als onvrije 

slaven, kwam niet tot stand. De mensen kwamen weer vrij! 

Ná 1945 bleef de Elite echter niet stil zitten. Zij ging onmiddellijk aan de slag om zich voor te 

bereiden op een nieuwe poging om de wereld onder contrôle te krijgen. De Elite van de 18e 

en 19e eeuwse generaties heeft haar ideeën over werelddominantie nauwkeurig 

opgeschreven. Die komen erop neer (1) dat de wereldbevolking moet worden gereduceerd 

tot maximaal 500 miljoen mensen om de wereld leefbaar te houden (ter vergelijking, er zijn 

nu 7 á 8 miljard aardbewoners), en (2) dat er in totaal drie wereldoorlogen moeten worden 

gevoerd. Daarmee zou zij erin slagen om de wereldmacht uiteindelijk te grijpen. Het was de 

elite-generatie van na 1945 dus duidelijk dat er een 3e wereldoorlog moet komen. In de 

afgelopen 75 jaar van vrijheid heeft zij de bovengenoemde twee punten nader verkend en 

omgezet in concrete plannen. Dit gebeurde eerst in het grootste geheim. Hitler’s nog in 

leven zijnde officieren die na de 2e wereldoorlog door hun Amerikaanse mede-eliten in het 

geheim naar Amerika waren gehaald (Operatie Paperclip) werden ingezet om de plannen 

voor een volgende wereldwijde machtsgreep te helpen uitwerken. Zij waren vertrouwd met 

zulke zaken, zou je kunnen zeggen. Zij wisten hoe ze de mensen moesten manipuleren! 

Met de komst van het internet in de tweede helft van de vorige eeuw lukte het aan 

onafhankelijke onderzoeksjournalisten om de plannen voor deze volgende poging van de 

Elite tot een machtsgreep te achterhalen. Sindsdien doet zij zelf ook niet eens moeilijk meer 

over geheimhouding. Je kunt op internet open en bloot al hun plannen lezen in documenten 

van de Rockefeller Foundation en het WEF (het World Economic Forum.) De WHO (Wereld 

Gezondheids Organisatie) en de VN (Verenigde Naties) zijn ook bij de voorbereiding en de 

uitvoering van de plannen betrokken. En niet te vergeten de regering van bijna alle landen 

ter wereld. Ook van Nederland! De regeringen zijn gekaapt door de top van de Elite om als 

marionetten of handlangers aan de uitvoering van haar plannen mee te werken.  

Dat de WHO in het complot zit – ja, een complot ís het – zou je misschien niet verwachten. 

Maar toch! Onder leiding van haar huidige Directeur-Generaal, de Ethiopiër Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, kenmerkt de top van de WHO zich door nogal wat corruptie. Degene die was 

aangesteld om de corruptieschandalen van de WHO te onderzoeken werd korte tijd na zijn 

benoeming dood gevonden. Tedros is een terrorist, die honderdduizenden doden op zijn 

geweten heeft in zijn land van herkomst, toen hij daar een positie had in de regering. In 

Ethiopië dus! Als leider van de WHO sinds 2017 heeft hij zich ontpopt als handlanger van de 

Elite. Tedros, Bill Gates, en de Berlijnse viroloog Drosten en medewerkers (onder wie onze 

Nederlandse ‘televisieviroloog’ Marion Koopmans) zouden hebben samengewerkt aan het 

tot stand brengen van wat sinds eind 2019 de ‘Covid-19 pandemie’ is gaan heten. Je leest 
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het goed. De Covid-19-pandemie kwam niet spontaan over ons heen, maar werd ‘tot stand 

gebracht’, veroorzaakt dus, en wel door mensen met een valse agenda. De Elite! Een 

verandering in de definitie van pandemie, en een test, bekend als de pcr-test, moesten 

helpen om daadwerkelijk van een pandemie te kunnen spreken. Met de pcr-test kon een 

zogenaamde besmetting met het SARS-CoV-19 (het coronavirus) worden vastgesteld. De test 

werd op een achternamiddag door Drosten en de zijnen samengesteld. Dat het een 

pandemie moest heten was belangrijk, want alleen bij een pandemie kan en móet een 

regering, volgens afspraak met de WHO, haar bevolking zware maatregelen opleggen. En zo 

gebeurde! 

Maar de pcr-test, en de gewijzigde definitie van ‘pandemie’ zijn beide vals!! 

Het World Economic Forum, opgericht in 1971 door Klaus Schwab, speelt een belangrijke 

rol. Zij komt jaarlijks in het geheim bijeen in Davos, Zwitserland. Alle ‘groten’ der aarde, dus 

mensen met veel geld en veel invloed op het wereldgebeuren, feitelijk allemaal ook deel 

uitmakend van de Elite, bespreken daar de toekomst van de wereld en van de mensheid. Let 

wel, het zijn niet alleen politieke leiders die daar samenkomen, maar ook en vooral CEO’s 

van grote bedrijven zoals Amazon, van technologie-bedrijven zoals Microsoft, van de 

machtige farmaceutische industrie (big pharma), en van de krantenmagnaten met hun grote 

mediaconcerns, en niet te vergeten de rijke bankiers uit het internationale bankwezen, dus 

het grote geld in de wereld, vaak ‘big money’ genoemd. 

 

Let op! 

Het heeft er alle schijn van dat Klaus Schwab zich op gegeven ogenblik geroepen voelde om 

in de sporen van Hitler te treden, en af te maken wat Hitler niet was gelukt. Hij ging werken 

aan de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde (volledige wereldoverheersing door de Elite.) Hij 

besefte mogelijk dat de moderne cybertechnologie (computers, AI=kunstmatige intelligentie, 

robotica, biometrics, BlockChain, IoT=Internet of Things, draadloze technologie=5G) hem en 

de zijnen een schitterende kans gaf om uiteindelijk nu definitief de stap te zetten naar die al 

eeuwen gedroomde volledige wereldmacht. Schwab was door niemand gekozen. Hij is leider 

van een private organisatie. Anders dan regeringen, nationaal, regionaal (bijv. EU), en 

internationaal of intergouvernementeel (VN)…, die hebben een publieke status. Toen de VN 

ging beseffen dat haar plannen voor de wereld volgens Agenda21 dreigden te mislukken, en 

de doelstellingen voor een duurzamere wereld (Sustainable Development Goals van de VN), 

waarvoor de eerste streefdatum al was bijgesteld naar 2030, niet gehaald dreigden te 

worden, bood Klaus Schwab aan om verder samen te werken aan het realiseren van die VN-

doelstellingen. Men noemt zo’n samenwerking een PPP, een Public-Private Partnership 

(Publiek-Private Samenwerking.) 

Het gevolg was wel dat de VN-doelstellingen een geheel andere uitleg kregen. De direct of 

indirect door de bevolking (public) gekozen politici laten nu hun oren hangen naar een 

private instantie. Het is Schwab’s WEF die nu de lakens uitdeelt. En dat is gevaarlijk! We 



CORONA! In het perspectief van de geschiedenis en van de Bijbel 

Auteur: Ruud Karsten 

_________________________________________________________________________________ 

4 
 

hebben het feitelijk over fascisme! Schwab heeft de politiek gekaapt, op nationaal, regionaal 

en internationaal niveau. 

Klaus Schwab heeft met zijn WEF besloten - en dus feitelijk met instemming van de VN -  dat 

er een nieuwe (de vierde) industriële revolutie moet komen, een Nieuwe Wereld Orde, 

waarin alles en iedereen digitaal, met kunstmatige intelligentie, aan elkaar is gekoppeld  - 

Internet of Things, waarbij jij en ik dus ook “things” zijn -; waar nog slechts digitaal betaald 

wordt; waar robots geleid door AI (kunstmatige intelligentie) de mens vervangen op allerlei 

niveau’s; waar de wereldpopulatie sterk gereduceerd zal zijn, en wel met 95% (!!); en waar 

de overige 5% (zo’n 500 miljoen) van de mensen als slaaf beschikbaar is voor het dienen van 

de meesters die de NWO zullen leiden.  

Mens en machine zullen aan elkaar gekoppeld zijn, in de zgn. transhumane mens of de Mens 

2.0. Het gaat hier om een fascistische machtsgreep van de meest duivelse orde! 

 

Vernietiging van de economie 

Om deze machtsgreep te laten slagen moet eerst de bestaande economie vernietigd 

worden. Kleine en grotere bedrijven (zoals ons Midden- en Kleinbedrijf, inclusief de horeca) 

moeten verdwijnen. Er mogen alleen nog supergrote (multinationale) bedrijven zijn, waar je 

slechts via internet, en dus alleen digitaal kunt kopen (zoals Amazon.) Alle contante geld 

moet verdwijnen. Maar dit is alles alléén mogelijk als de banken (big money), de 

computerreuzen (big tech), de media-magnaten (kranten en televisie), en, jawel, ook de 

gezondheids-, respectievelijk pharmaceutische industrie (big med en big pharma) nauw met 

elkaar gaan samenwerken, zo redeneerde men. 

Schwab’s kennis van het verleden vertelt hem ongetwijfeld ook dat succes pas verzekerd is 

als je de bevolking weet mee te krijgen. Want met het afnemen van de mensen van hun 

geld kom je aan hun financiële vrijheid, en daarmee aan alle andere individuele menselijke 

vrijheden. Acht miljard mensen zullen niet zomaar hun persoonlijke vrijheden opgeven.  

 

Hoe pak je dat aan? 

Een ex-bankier van WallStreet, Catherine Austin Fitts, legt uit welke oplossing de Elite 

hiervoor heeft gevonden:2 

1. Leg wereldwijd een supersnel 5G, gevolgd door 6G draadloos netwerk aan. 

2. Laat een coronavirus los dat zich snel over de wereld verspreidt tot een zogenaamde 

pandemie, en zeg dat dit tot miljoenen doden zal leiden. Zo maak je de mensen bang. 

 
2https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2791171094431040&id=100006145304029&sfnsn=mo 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2791171094431040&id=100006145304029&sfnsn=mo
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3. Verkondig dat we de pandemie alleen kunnen overwinnen als iedereen op de wereld 

gevaccineerd wordt. 

4. Vertel dat, zéker zolang nog niet iedereen gevaccineerd is, men anderhalve meter 

afstand moet houden tot elkaar, vaak de handen en aangeraakte oppervlakken 

moet desïnfecteren, en mondkapjes moet dragen, om de verspreiding van het virus 

in te dammen, en dat er een avondklok zal worden ingesteld als de eerdergenoemde 

maatregelen onvoldoende effectief zouden zijn. 

5. Leg de bevolking lockdowns en quarantaines op, op geleide van zo veel mogelijk 

(niet-werkende) pcr-tests. Met deze test kun je de mensen wijsmaken dat er veel 

besmettingen in de samenleving zijn, en hen laten geloven dat de maatregelen 

noodzakelijk zijn. De mensen zullen daar graag aan meewerken, want iedereen is 

bang om zelf besmet te worden, en op de intensive care van een ziekenhuis terecht 

te komen.  

6. Schaf contant geld af, en maak valuta waardeloos. Alleen nog digitale betalingen zijn 

vanaf dan mogelijk. En verbied privébezit! 

 

“Je gaat het pas zien als je het door hebt”, zei Johan Cruijff. 

Heb je door wat er in de wereld aan de hand is? Zie je de overeenkomst tussen de 

bovenbeschreven, door de elite bedachte oplossingen enerzijds, en de gebeurtenissen die 

zich sinds begin 2020 in de wereld afspelen anderzijds?  

 

Laten we elk van de zes bovengenoemde punten eens nader bekijken…. 

Ad punt 1.: 5G/6G 

Het 5G-netwerk is in 2018, 2019 en 2020 overal ter wereld op grote schaal uitgerold. En dat 

uitrollen gaat nog steeds door. Zo ook in Wuhan! Wuhan was als miljoenenstad door de Elite 

aangewezen om model te staan voor 5G. Toen het netwerk, met wel 10.000 5G-antennes 

verspreid over de stad – net zoveel als in heel de Verenigde Staten – in februari 2020 in één 

keer op volle sterkte werd aangezet, zouden binnen een week duizenden mensen (met reeds 

onderliggende chronische aandoeningen) zijn gestorven. Niet een coronavirus was daarvan 

de oorzaak, maar waarschijnlijk de sterke 5G-straling, in combinatie met de ernstige 

luchtvervuiling waar Wuhan om bekend staat. China laat zich niet in de kaart kijken. Maar 

de aanwijzingen hiervoor zijn volgens insiders heel sterk. 

5G speelt een belangrijke rol in het duistere plan van de Elite. De mensen moeten op termijn 

allemaal verhuizen naar zgn. smart cities, waar zij zullen wonen in grote wooncomplexen. (Je 

hebt op tv vast al wel eens die mega-steden gezien die China gebouwd heeft, maar waar in 

eerste instantie nog niemand woonde.) Alle mensen moeten bovendien gevaccineerd zijn! En 

iedereen moet dat ook kunnen aantonen met behulp van een digitale identiteits-chip (of 

ander digitaal materiaal), welke in je lichaam wordt ingebracht. Daarvoor is een snel en 
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krachtig 5G/6G-netwerk nodig. De Elite wil de baas zijn over ieder van ons. Met het 5G/6G-

netwerk gaat zij ons controleren, 24/7. Dit gebeurt al jarenlang in China. China is voor de 

Elite de voorbeeldsamenleving, waar zij haar duistere plannen, met medewerking van de 

CCP (de Communistische Partij van China), als eerste heeft kunnen verwezenlijken. (Zie ook 

Ad punt 3, grafeenoxide in vaccins…) 

 

Ad punt 2.: Coronavirus 

Mogelijk omdat de rol van 5G bij de enorme sterfte in Wuhan niet bekend mocht worden – 

want 5G is hard nodig voor het duistere plan van de Elite – heeft men het op een akkoordje 

gegooid met de WHO, en haar infiltrant Bill Gates. Stel een coronavirus verantwoordelijk, 

zogenaamd van vleermuis op de mens overgegaan op een markt in Wuhan. En zo gebeurde. 

Alles was voorbereid! (Op het internet staat een document van de Rockefeller Foundation, 

gepubliceerd in 2010, waarin dit al beschreven wordt. De Rockefeller-familie is een van de 

schatrijke families binnen de Elite.) De verschijnselen van stralingsziekte en van infectie met 

coronavirus lijken op elkaar, vooral de moeilijkheid om adem te halen. Men noemt de ziekte 

Covid-19. Deze naam bestond al jaren vóórdat we in maart 2020 hierover voor het eerst 

hoorden, en zou het acronym zijn voor Coronavirus disease-2019. Althans, zo werd ons wijs 

gemaakt. In werkelijkheid staat Covid-19 echter voor Certificate of vaccination identity-19, 

waarbij 19 staat voor Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie), weergegeven als het 

getal 19 (A=1, I=9, de eerste en negende letter van ons alfabet.)  Het gaat dus om de 

aanduiding voor een bewijs van inenting, dat je moet kunnen overleggen om te mogen 

kopen en verkopen, om te mogen reizen, om naar een festival te mogen gaan, of naar een 

voetbalwedstrijd, enzovoort. (Zie ook het volgende punt.) 

 

Ad punt 3.: Corona’vaccins’ 

Overal in de wereld worden mensen nu met een zogenaamd corona’vaccin’ ingespoten. 

‘Want alleen daarmee kunnen we corona de baas worden’, zo horen we te pas en te onpas. 

Dit is puur bedrog! Het materiaal dat wordt ingespoten ís niet eens een vaccin in de zuivere 

betekenis van het woord. Om een klassiek vaccin te maken zou de pharmaceutische 

industrie vele jaren nodig hebben gehad, zoals dat bij alle bestaande vaccins ook altijd is 

geweest. Maar nú heeft men in een half jaar tijd de corona’vaccins’ gemaakt. Hoe is dat 

mogelijk? Het zijn zgn. mRNA-‘vaccins’. Deze zouden nog in een experimenteel stadium van 

ontwikkeling zijn. Dat klopt voorzover nog nooit eerder mRNA-vaccins bij mensen zijn 

toegepast. De mensen die dit ingespoten krijgen zijn feitelijk proefdieren, want het echte 

proefdieronderzoek is nooit uitgevoerd (zogenaamd om tijd te winnen!), terwijl dat de 

normale weg zou zijn geweest. Tegelijk mag je achter de duiding ‘experimenteel’ een groot 

vraagteken zetten. Ik bedoel, de elite en haar handlangers weten namelijk heel goed wat ze 

doen. De ‘vaccins’ worden met opzet zonder een uitgebreid dierproefondervindelijk traject – 

nodig om de veiligheid op lange termijn te kunnen beoordelen – aan miljarden 
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nietsvermoedende mensen in het lichaam gespoten, onder het mom van bescherming tegen 

corona, ten behoeve van het verkrijgen van een vaccinatiepaspoort. Niemand weet wat op 

termijn de gevolgen zijn. Nú al wordt door Europa (EudraVigilance) en de Verenigde Staten 

(VAERS) gerapporteerd dat duizenden mensen na de vaccinatie zijn gestorven, en al tegen de 

één miljoen mensen te maken hebben gekregen met zware bijwerkingen, vooral na de 

tweede prik. Alles wijst erop dat de elite met de ‘vaccins’ dan ook een totaal andere 

bedoeling heeft! ‘Vaccinatie’ hiermee is gentherapie. Onze regering laat het toe!!! 

Geert Vanden Bossche, een Vlaamse topviroloog en deskundige op het gebied van vaccins 

heeft begin 2021 alarm geslagen. Hij heeft nota bene voor de Bill and Melinda Gates 

Foundation gewerkt, en ook voor GAVI, de invloedrijke internationale vaccinalliantie, met 

daarin ook weer een belangrijke invloed van Bill Gates. Maar nú zet Vanden Bossche zijn 

toekomst op het spel met zijn bewering dat we met alle lockdown maatregelen, 

mondkapjes, etc., en vervolgens met de massavaccinaties bezig zijn van het coronavirus een 

dodelijk monster te maken. Dat heeft deels te maken met het feit dat onze aangeboren 

natuurlijke (Eng. innate) afweer door de maatregelen van de overheid verzwakt is geraakt. 

En in combinatie met de massavaccinaties zou het virus zich nu tot varianten ontwikkelen 

die gevaarlijker zijn dan het oorspronkelijke virus, en dat óók jonge mensen bedreigt. 

Vanden Bossche heeft de autoriteiten wereldwijd van dit grote gevaar op de hoogte 

gebracht. Maar hij wordt doodgezwegen! 

De voormalige CEO en onderzoeksdirecteur van Pfizer, dr. Mike Yeadon, is het overigens 

niet eens met prof. VandenBosche waar het het ontstaan van gevaarlijker varianten betreft. 

Neemt niet weg dat ook hij een ernstige ramp voorziet wanneer de ‘coronagevaccineerden’ 

de komende jaren – ook het aanstaande najaar/winterseizoen 2021/2022 – te maken krijgen 

met een natuurlijk coronavirus. Die zijn er elk najaar/elke winter! Door de werking van het 

giftige spike-eiwit dat na ‘vaccinatie’ in je lichaam geproduceerd wordt, beschadigt het 

‘vaccin’ volgens hem de eigen aangeboren afweer van de mensen zodanig - mede in 

combinatie met de lockdowns, het dragen van mondmaskers, en afstand houden tot elkaar - 

dat miljoenen gevaccineerden ernstig ziek zullen worden, en mogelijk zullen sterven. Mijn 

hart bloedt en huilt als ik dit hoor! 

Een Spaanse onderzoeksgroep ontdekte in juni 2021 dat er in de neusschwabs en 

mondmaskers, maar vooral in de corona”vaccins” grafeenoxide zit.3 Grafeenoxide zou zelfs 

het grootste deel van de vaccins uitmaken, tot meer dan 99%. Volgens deze 

onderzoeksgroep zou grafeenoxide – een nanomateriaal dat slechts één atoom dun is, en 

nog maar enkele jaren geleden is ontwikkeld door de Russische wetenschapper André Gein; 

hij ontving hiervoor de Nobelprijs – verantwoordelijk zijn voor de bloedstolling die bij veel 

gevaccineerden voorkomt, maar ook voor andere zeer ernstige gezondheidscomplicaties. Dit 

is een nieuwe ontdekking in relatie tot het thema Covid-19 en vaccinatie, waarover nog niet 

eerder gerapporteerd is. Grafeenoxide zou ook de oorzaak kunnen zijn van het magnetisch 

worden van het lichaam van gevaccineerden, waarover velen van hen de afgelopen 

 
3 https://www.ninefornews.nl/pfizer-vaccin-bestaat-voor-9999-uit-grafeenoxide-ze-willen-mensen-vermoorden/ 
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maanden hebben gerapporteerd. De aanwezigheid van grafeenoxide in het vaccin doet des 

te meer vermoeden dat de elite duistere plannen met de ‘vaccinatie’ heeft. Grafeenoxide 

maakt het mogelijk om het lichaam met 5g aan te ‘sturen’. 4 

LAAT JE ALSJEBLIEFT NIET TEGEN CORONA ‘VACCINEREN’! HET IS LEVENSGEVAARLIJK! 

 

Ad punt 4.: Opgelegde maatregelen 

Afstand-houden, mondkapjes-dragen en handen-desinfecteren hebben geen enkel effect op 

de verspreiding van het coronavirus. Dat is het afgelopen jaar nog eens extra in veel 

onderzoek door onafhankelijke onderzoekers aangetoond. Met deze maatregelen wil de 

Elite slechts bereiken dat ons afweersysteem zo veel mogelijk verzwakt raakt, waardoor we 

weer gemakkelijker te controleren zijn, en meer risico lopen om aan de vaccinaties te 

sterven. Ook wil zij ons gedrag hiermee beïnvloeden en nagaan of we bereid zijn om ons te 

laten onderwerpen aan opgelegde fake-maatregelen. Het kabinet heeft dat uiteindelijk zelf 

ook toegegeven. En afstand-houden tot anderen moet ons voorbereiden op effectiever 

cameratoezicht op straat. (Kennen we al van China.) Mondkapjes-dragen en afstand-houden 

hebben ook een satanisch-rituele betekenis.  

 

Ad punten 5.: PCR-test 

De pcr-test is vals!! Je kunt er níet mee aantonen of iemand besmet is met corona, en 

misschien ooit een keer ziek wordt. Een positieve testuitslag betekent dus helemaal niets! 

Toch worden op basis van de testuitslagen – positief-getesten heten ook nog eens ‘besmette 

gevallen’, wat klinkklare onzin is! – steeds opnieuw zware, en zwaardere ontwrichtende 

maatregelen opgelegd. Er zou wel een speciaal coronavirus zijn, door manipulatie van een 

vleermuisvirus tot stand gekomen in een laboratorium in Wuhan, al is dat bij niemand met 

de verschijnselen van Covid-19 ooit gevonden. Corona- en influenzavirussen zijn elk jaar 

verantwoordelijk voor griep in de winter! Welk virus het dan ook, het is in ieder geval níet 

gevaarlijker gebleken dan de virussen die verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse griepgolf. 

Dat kun je aan de statistieken van het RIVM aflezen. Minder dan 0,1% van degenen die 

positief getest zijn sterft. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse griepsterfte. Als je de 

statistieken goed bekijkt, dan zie je trouwens dat er in het seizoen 2019-2020 nauwelijks 

griepdoden waren. En in het huidige seizoen 2020-2021 nog minder! Die hebben in plaats 

van griep dan mogelijk de naam Covid-19 opgeplakt gekregen!! Zo’n 80% van de positief-

getesten heeft helemáál geen klachten. Met name kinderen spelen nauwelijks tot geen rol 

bij de ziekte. In mei van 2020 zou het virus volgens epidemiologen al lang verdwenen zijn. 

Toch gaat de regering door met de pcr-test te gebruiken, en de maatregelen aan de 

bevolking op te leggen. Ze heeft dan ook een totaal andere agenda heeft! Let maar op! Het 

 
4 https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y 
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gaat niet voorbij!! Er zullen steeds nieuwe golven en steeds nieuwe lockdowns komen. Er 

wordt terwijl ik dit schrijf alweer gesproken over een derde golf na de zomer van 2021. Die 

zou er wel eens kunnen komen als gevolg van besmetting van met name jongeren met de 

oprukkende zogenaamde Delta-variant (oorspronkelijk Indiase variant genoemd) van het 

coronavirus. Jongeren zouden in de zomermaanden te weinig rekening hebben gehouden 

met de basisregels van mondkapjes, en vooral afstand houden. Maar onafhankelijke 

deskundigen beweren stellig dat er veel meer mutanten/varianten van het virus zijn – dat is 

virussen eigen –, en die worden alleen maar zwakker. Geen enkele reden voor nieuwe 

maatregelen. Zo gaat dit door, todat de Elite heeft bereikt wat zij wil! 

De pcr-test is niet alleen vals, maar ze is ook niet zonder gevaar. Dat geldt vooral voor de 

pijnlijke test met de lange stok in de neus. Waarom moet je het monster verzamelen op de 

plek waar de neusholte aan de hersenen grenst, gescheiden door een heel dun botlaagje 

waar talloze reukzenuwen lopen, de zgn. cribriforme plaat? Edwin Vissers5 verklaart het 

alsvolgt….   “Covid-tests zijn PCR-tests. In andere artikelen heb ik besproken hoe gebrekkig en 

ongeschikt PCR-tests zijn. Zou het zo kunnen zijn dat deze Covid-tests heimelijk worden 

gebruikt om mensen te infecteren (met een middel dat ziekte veroorzaakt), het vaccin toe te 

dienen, of zelfs iets bij mensen te implanteren (met nanotechnologie, bijv. microchips)?” 

Vissers is bij lange na niet de enige die daar zo over denkt. Zie ook 6.  

LAAT JE HIERMEE NOOIT TESTEN! 

 

Wát is het doel van de opgelegde maatregelen? 

Het opleggen van alle maatregelen heeft zoals gezegd als eerste doel het vernietigen van de 

economie. Vandaar het sluiten van de horeca, winkels, theaters, bibliotheken, scholen, 

universiteiten. Dit op slot zetten dient op geen enkele manier het indammen van het virus! 

Het coronavirus hóeft niet actief ingedamd te worden, net als dat ook met het 

influenza(griep)virus nooit nodig was en is. En kijk naar Zweden…, daar is geen lockdown 

geweest, zijn winkels en horeca, en scholen, etc. NOOIT dicht gegaan. En het aantal zieken 

en gestorvenen is niet groter dan in andere landen. 

De economie moet dus kapot. De Elite wil dat we alleen nog bij de mega-concerns kopen, én 

online. Ook daarvoor is het krachtige 5G-netwerk nodig. 

De wanhoop, de angst en de sociale ontwrichting die de vernietiging van onze economie met 

zich meebrengt is de basis voor het creëeren van de Nieuwe Wereld Orde, een 

wereldordening opgebouwd vanuit de chaos. 

Voor godsdienst is in deze nieuwe wereldorde géén plaats! De NWO moet de plaats 

innemen van de natuurlijke scheppingsorde van God. De beperkte toegankelijkheid van de 

kerkgebouwen, en het onvermogen van bisschoppen en priesters om een daad van verzet te 

 
5 https://wickedtruths.org/en/covid-19-test-is-scientific-fraud 
6 https://de-ware-wereld.nl/2021/02/22/covid19-test-ronduit-gevaarlijk-burgerfront/ 
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stellen tegenover de regering is een veeg teken. Een van de Nederlandse bisschoppen heeft 

zijn priesters zelfs toegestaan om de kerkgebouwen open te stellen voor de massale 

vaccinatiecampagnes. Pastoors van parochies volgen de bisschop hierin. Hoe kun je zó diep 

zakken als Kerk, en meewerken met het grote duivelse kwaad?! Paus Franciscus stelt zich 

overigens ook zeer instemmend met het geweld van de Elite op, en roept de katholieke 

gelovigen over de hele wereld op om zich te richten naar de bedoelingen van onze regering. 

Een gotspe! Wat in de wéreld aan de hand is speelt zich wezenlijk óók af in de Kerk. Het 

Beest uit de Apocalyps staat voor de top van de Vrijmetselarij die in de vorige eeuw óók in 

de Kerk diep is binnengedrongen, met als doel de Kerk van binnenuit te vernietigen. De 

bekende Aartsbisschop Viganò, die lange tijd nuntius (vertegenwoordiger of ambassadeur 

van de paus) was in Washington, VS, spreekt hier over de Deep Church, naar analogie van de 

Deep State, de Elite dus, in de wereld. Ik ga hier in dit document verder niet op in. 

 

Moet de overheid ons juist niet tegen de Elite beschermen? 

Natuurlijk zou dat zo moeten zijn. Maar dat is niet (meer) het geval! De gekozen regeringen 

hebben hun macht aan de Elite uit handen gegeven. De Elite-corporaties zijn zó rijk, dat zij 

daarmee ontzettend veel macht kunnen uitoefenen, en regeringsvertegenwoordigers zover 

hebben kunnen krijgen dat die haar valse machtspel meespelen. Zie bijvoorbeeld hoe de 

landen van Europa hun macht hebben weggegeven aan Brussel. De organisaties die in de 

huidige wereldwijde machtsgreep de eerste viool spelen, het WEF, de WHO en de VN, met 

nadruk op het WEF, het World Economic Forum, zijn samen veel machtiger dan de gekozen 

regeringen met hun parlementen. Wereldleiders als Macron, Merkel, en ook onze eigen 

premier Rutte verkiezen die organisaties te volgen; zij zijn door elite gekaapt, en 

ongetwijfeld met veel geld omgekocht. Daarmee hebben zij hun ziel aan de duivel verkocht, 

en kúnnen ze niet anders meer dan het valse spel meespelen. Kunnen ze nog wel terug? 

Nee! Ze kunnen nog slechts de schijn ophouden dat ze eraan werken om ons het normale 

leven weer terug te geven. Maar het is wat het is, schijn! En de meeste mensen hebben 

deze gewiekste propaganda niet door! WAT ERG!! 

 

Is er tóch nog een oplossing? 

Rainer Fuellmich, een Duits-Amerikaanse topadvocaat, is, gesteund door veel advocaten van 

over de hele wereld, en in samenwerking met medische en biologische wetenschappers 

bezig een tweede Neurenberg Tribunaal voor te bereiden (Neurenberg 2.0), voor de 

berechting van degenen die het coronabedrog in gang hebben gezet, en/of over de wereld  

hebben uitgerold, en zo enorm veel economische schade hebben veroorzaakt, de horeca en 

middenstand tot de bedelstaf hebben gebracht, kinderen hebben getraumatiseerd, en 

jongeren tot zelfmoord gebracht. Laten we hopen dat dit strafproces er komt, en dat dit de 

mensheid verlost van de tirannen der Elite. Een eerste aanklacht, namelijk van Israelische 
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advocaten en medici, is door het Internationaal Strafhof in Den Haag ontvankelijk verklaard. 

Het internationale strafhof waakt over de Neurenberg Code. 

Maar met alleen een strafproces op grond van de Neurenberg Code komen we er niet. We 

moeten óók willen inzien wat voor strijd zich hier en nu in werkelijkheid afspeelt. Het is de 

ultieme strijd van satan tegen God, in een visioen van paus Leo XIII in 1884 door de Hemel 

al meer concreet aangekondigd, een strijd die in de Bijbel reeds is voorzegd, waarover 

Maria, de moeder God’s, bij zoveel verschijningen op aarde gedurende de laatste 

vijfhonderd jaar al heeft gesproken, en waarvoor de Hemel in boodschappen aan menig 

ziener/visionair heeft gewaarschuwd. 

 

Het Bijbelboek ‘Openbaring van Johannes’ over de Eindtijd 

De apostel Johannes heeft een door God geïnspireerde profetische kijk gehad op de 

toekomst van de mensheid.  

Als je de Bijbel leest in het Boek Openbaring van Johannes, ook wel het boek Apocalyps 

genoemd, dan zijn nogal wat mensen geneigd om een gelijkenis te zien tussen de huidige 

ernstige crisis in de wereld en de in dat bijbelboek voorzegde komst van de twee Beesten. 

Het gaat dan om het Beest uit de Zee (=heidendom, goddeloosheid), en het Beest uit de 

Aarde (=de valse leer, de valse profeet). Inderdaad treden de laatste jaren nogal eens 

zelfbenoemde profeten naar voren met hun boodschappen, waarin zij bijvoorbeeld het 

Beest-getal 666 (zit o.a. in de bekende streepjescode), de nano-chip of digitale ‘dust’ die 

volgens de Elite in het lichaam moet worden gebracht, of veel breder, ook de vaccinaties 

tegen corona, zien als de vertaling van de bijbeltekst Openbaring 13, 18, en dat dit erop wijst 

dat het Einde der Tijden nu toch wel heel nabij is. 

Dit ligt echter genuanceerder…. 

Volgens de alom geroemde uitleg van de Eindtijd (die feitelijk al begonnen is met de 

geboorte van Jezus Christus) door de grote visionair pastoor Holzhauser (1613-1658), uit 

Bingen in Duitsland, zijn de twee Beesten al lang onder ons, feitelijk reeds sinds het begin 

van de Middeleeuwen, de tijd van de grote ketterijen (waaronder de opkomst van de Islam), 

respectievelijk de tweede helft van de Middeleeuwen, de periode tussen Karel de Grote 

(748-814) en Karel V (1500-1558.7) 

De tijd die wij volgens Holzhauser nú doorgaan (1558-heden; feitelijk de tijd vanaf de 

Reformatie) is die van de grote geloofsafval, van ‘verdrukking, verlatenheid, vernedering en 

armoede voor de Kerk’, maar ook van heel veel rampen en oorlogen. Zo zal de 3e 

Wereldoorlog zich volgens pastoor Holzhauser in deze tijd voltrekken, gedurende welke we 

de ‘drie donkere dagen’ zullen meemaken, het door meerdere profeten voorzegde eerste 

strafgericht van God voor de zondige mensheid. Deze zware tijd zal voortduren tot de komst 

van de Heilige of Grote Paus, een herder ‘geheel van God’s Geest vervuld’, en van de Grote 

 
7 Zie ook H. Bos, Is het einde van de wereld gekomen? Voordracht TFP 
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Koning, waarschijnlijk Hendrik V geheten, afkomstig uit het huis van Bourbon, als speciale 

afgezant van God. Vanaf het begin van onze jaartelling, dus sinds de geboorte van Jezus 

Christus, bereikte ons menige profetie over de komst van deze Heilige Paus en de Grote 

Koning. Een van deze profetieën (die van de H. Caesarius, 470-542, bisschop van Arles in 

Frankrijk) noemt de tijd ná de 20ste eeuw - welke een tijd van gewelddadigheden tegen de 

Kerk is - als de tijd gedurende welke de grote Paus en de Grote Koning op het toneel zullen 

verschijnen. Die tijd wordt genoemd “het Duizendjarig Rijk van Vrede.” Het getal ‘duizend’ 

is symbolisch bedoeld, niet letterlijk. Het zal veel korter zijn. Het zal een periode zijn waarin 

‘satan geketend’ is. Dit mag gelovige mensen hoopvol stemmen. 

Pas ná het ‘Duizendjarige Rijk van Vrede’ (dat dus tientallen jaren zal duren) zal de ware 

antichrist verschijnen. Immers, satan zal in deze tijd van vrede niet stil zitten. Mensen 

vervallen opnieuw tot kwaad. Grote verwoestingen zullen worden aangericht. Door nieuwe 

strafgerichten van God zal Rome wordt vernietigd. Er zullen natuurrampen zijn. De strijd bij 

de berg Harmagedon in Israel (de strijd van Gog en Magog, dwz. van de moslims tegen 

Israel) voltrekt zich in alle hevigheid. 

Daarna wordt satan met zijn trawanten definitief in de hel geworpen, en volgt het Laatste 

Oordeel. De bestaande hemel en aarde verdwijnen, en God schept een nieuwe hemel en 

een nieuwe aarde. 

 

Nijmegen 

Versie dd. 10 juli 2021 

 

Ps. Voor meer informatie over corona, Covid-19, 5g, Nieuwe Wereld Orde verwijs ik graag 
naar mijn document: 
 
“COVID-19 EN CORONA: EEN WERELDWIJD BEDROG  

OP WEG NAAR EEN TOTALITAIRE SAMENLEVING    
Een kritische analyse vanuit katholiek-gelovig perspectief” 

(Zie elders op deze website) 


