Maarssen, 17 september 2022

Geliefde broeders in Christus,
Ik schrijf ‘in Christus’, omdat ik geloof dat wij Jehovah de Enige Almachtige God (geheel alleen, Wie
was bij mij? Jesaja 44:24 NWV herziene 2004) aanbidden en een volgeling willen zijn van Zijn enigste
rechtstreeks uit een vrouw geboren Zoon, onze Koning, enigste middelaar en hogepriester, de mens
Jezus Christus.
Wanneer wij exclusief gericht willen zijn op een organisatie welke inmiddels 17 jaar uitgesloten is van
Jehovah`s Getuigen, hoe kunnen wij dan broeders en zusters van Jezus Christus zijn? Welke andere
autoriteit dan Jezus Christus accepteren wij tussen ons en Jehovah de Almachtige God?
Zie voor onderbouwing betreft de uitsluiting van deze religieuze organisatie de Zes Brandpunten
welke ik 17 jaar geleden in 2005, naar lid besturende lichaam van het Wachttorengenootschap Ted
Jaracz stuurde. Dat was vlak voordat hij onverwachts – dus niet volgens de planning - mijn
geboortestad Utrecht bezocht. https://jehovah.nu/zesbrandpunten/wachttoren-genootschapuitgesloten.html of in het Engels https://jehovah.nu/the-six-points.html
De brief van de Verenigde Naties gedateerd 4 maart 2004 kan hier online gevonden worden:
https://jehovah.nu/DPI_letter_re_Watchtower_2004.pdf
De brief aan Ted Jaracz staat hier online: https://jehovah.nu/brief2005.pdf en in het Engels op deze
plek: https://jehovah.nu/letter2005.pdf
Het zijn de regels uit de lectuur van het Wachttorengenootschap zelf, waaruit je de conclusie kan
trekken dat zij zichzelf hebben uitgesloten van Jehovah`s Getuigen.
Vergelijk eens Job 29:16 als je moeite heb deze dingen te onderzoeken, te accepteren en te geloven,
waar staat geschreven: En het rechtsgeding van wie ik niet kende — ik onderzocht het altijd.
Ongetwijfeld zijn Jehovah - Zijn Naam wordt erin genoemd - en Jezus de brief die je nu aan het lezen
bent opgevallen, als we Bijbelteksten zoals in Psalm 33 serieus nemen. Persoonlijk moet ik aan
Jehovah en Jezus verantwoording afleggen net als ieder ander en al helemaal indien ik onzin en
leugens zou verspreiden in deze brief. Het gaat namelijk wat verder in deze brief letterlijk over het
onnodig sterven van broeders en zusters. Het gaat over de oversterfte, die door vaccinatieschade
veroorzaakt word en wereldwijd aan de gang is.
Vanuit de hemel heeft Jehovah gekeken, Hij heeft alle mensenzonen gezien.
Heeft hij met gespannen aandacht gekeken naar allen die op de aarde wonen.
Hij beschouwt al hun werken. Psalm 33:13-15
Overigens is het dit jaar 2022 bij toeval precies 30 jaar geleden ( 1992 – 2022 ) toen het
Wachttorengenootschap naast die religieuze hoer op het Beest plaatsnam.
Denk eens aan de Wachttorenstudie van vorige week zaterdag 10 september 2022 studie artikel 28
paragraaf 14, en ik citeer:
14 Lees Openbaring 17:3-5. Johannes zag onder inspiratie van God in een visioen een hoer,
‘Babylon de Grote’. Daarmee wordt het wereldrijk van valse religie afgebeeld. Wat blijkt uit
het visioen? Valsreligieuze organisaties hebben heel lang nauw met de politieke machten van
de wereld samengewerkt en ze hun zegen gegeven.
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Jehovah is het niet vergeten. Voor ons is 30 jaar lang, de lengte van tijd stelt voor Jehovah niks voor.
De bijna 10-jarige verbondenheid met de Verenigde Naties is niet iets waar wij licht over moeten
denken. Als je het niet geloof moet je het onderzoeken, anders deel je erin mee, dan deel je in de
zonden die tot aan de Hemel zijn opgehoopt. “We hebben het niet geweten”, kunnen we zo
langzamerhand niet meer zeggen. Het staat al decennia op schrift en het ligt vast.
Niemand is straks te verontschuldigen. Wegkijken is er niet bij. Waarom schrijft het besturende
lichaam in paragraaf 14 “Valsreligieuze organisaties hebben heel lang”? Bedoelen ze soms dat de
bijna 10 jaar dat de Wachttorenorganisatie aangesloten was bij de Verenigde Naties “maar kort” is?

Afgelopen zomer werd verteld dat op de vergaderingen iedereen een mondkap droeg. Toen ik met
mijn schoonmoeder de Koninkrijkszaal aan de Zambesidreef in Utrecht binnen liep stond ik toch
vreemd te kijken. Strak in het pak, met bijpassende gezichts-bedekking.
Het dragen van een mondkap c.q.
gezichtsbedekking heeft niks met
bescherming en gezondheid te
maken. Het heeft te maken met
gedragscontrole en
gehoorzaamheidtraining.
Het hoort bij het implementeren
van de New World Order, de achtste
en laatste wereldmacht. Net zoals
de Covid-(20)19 nep pandemie
ervoor gebruikt is. Dit artikel verteld er meer over: https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/deschandalige-mondkapjes-doctrine/
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Of kijk voor informatie rechtstreeks op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu) waar veel te vinden is over actuele zaken zoals ook mondkapjes dat tegenwoordig zijn.
Waarom worden nanomaterialen aan mondkapjes toegevoegd?
Fabrikanten van niet-medische wegwerpmondkapjes voegen nanomaterialen toe om verschillende
redenen. Zo claimen zij dat nanomaterialen een antibacterieel of antiviraal (desinfecterend) effect
hebben, beter filteren, of een combinatie daarvan. Er zijn mondkapjes met (combinaties van)
nanodeeltjes van zilver, koper, zink, grafeen of synthetische vezels.
Er is nauwelijks wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten die de nanomaterialen in de
mondkapjes zouden hebben. Van sommige nanodeeltjes van bijvoorbeeld koper en zilver, is wel bekend
dat ze een antiviraal effect kunnen hebben. Maar of dit ook zo is als ze in een mondkapje zitten, is niet
bekend.
Vormen nanomaterialen in mondkapjes een risico voor de gezondheid of het milieu?
Van sommige nanomaterialen die in mondkapjes voorkomen is wel bekend dat ze schadelijk kunnen zijn
voor mens of milieu. Wat nog niet bekend is of nanomaterialen vrijkomen uit mondkapjes. Als dat het
geval is, kunnen mensen ze inademen tijdens het dragen van het mondkapje. Of ze kunnen via de huid
of de mond in het lichaam komen. Verder zullen nanomaterialen ook in het milieu terecht komen als je
de mondkapjes wast of weggooit.

BRON: Zijn niet-medische mondkapjes met nanomaterialen veilig? | RIVM

Op zaterdag 10 september 2022 zag ik in de app JW Library de
mededeling hiernaast afgebeeld.
Waarom weet het besturende lichaam van het
Wachttorengenoodschap de waarheid over virussen niet? Een
virus is geen levend organisme zoals een bacterie en schimmels
dat wel zijn. Een virus is een soort oplosmiddel van het menselijk
lichaam om afvalstoffen af te voeren. Het is een middel die in het
lichaam aangemaakt word en niet overdraagbaar is naar andere
mensen. Lezen jullie alsjeblieft eens dit artikel voor een complete
uitleg: https://www.gezondwereldnieuws.com/een-virus-is-nietlevend-en-kan-ook-niet-overgedragen-worden
Wij hoeven niet bang te zijn voor de griep, een niet bestaand virus
en al helemaal niet voor de nep pandemie welke o.a. gebruikt wordt om de achtste en laatste
wereldmacht, de Nieuwe Wereld Orde erdoorheen te drukken. De boosterprikken slopen ons
afweersysteem en daarom worden mensen geïnjecteerd met mRNA techniek snel ziek en gaan soms
zelfs dood. Tijdens het griepseizoen 2017 – 2018, welke twee keer zo lang duurde als normaal,
stierven in Nederland bijna 10.000 mensen, waren de ziekenhuizen overbelast en waren 900.000
mensen in Nederland door de griep geveld. Niemand lag er wakker van, griep hoorde er gewoon bij.
The Great Reset is waar ze nu mee bezig zijn. Het oude systeem afbreken om hun Satanische één
wereldregering te installeren. Daar hebben we nu wereldwijd mee te maken. Dat is de laatste en
achtste wereldmacht, de Nieuwe Wereld Orde ( NWO )
Eerst slopen en dan beter terug bouwen. BBB dat staat voor Build Back Better.
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/03/kamerbrief-over-duidingvan-het-concept-build-back-better )
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Zoals ik het persoonlijk en op dit moment geloof zijn we half maart 2020, bij het begin van de Covid19 plandemie, “de grote verdrukking” in gegaan. Dat is mijn persoonlijke conclusie. Ik geloof dat deze
verdrukking zeven jaar duurt. Twee maal drie en een half jaar. Maar dat is persoonlijk, het kan
zomaar anders in elkaar steken. De dag en het uur weten we niet. Maar volgens 1 Thessalonicenzen
5:1-7 kunnen we wel de tijdsperiode onderscheiden, indien wij wakker zijn . . .
Wat het wakker zijn betreft, komen we meteen op het volgende "dodelijke" onderwerp in geval van
degenen die aan het doorslapen zijn.
Ik begreep de laatste maanden dat veel broeders en zusters zich hebben laten prikken ( de
experimentele genetisch manipulerende mRNA injecties zijn GEEN vaccinaties, mRNA is een geheel
andere techniek dan die van een vaccin ).
Als ik de Besturende Lichaam update 2021 nr.10 bekijk, hoor ik van het kanaal “welke rechtstreeks
met Jehovah en Jezus in verbinding zou staan”, propaganda om jezelf genetisch te laten manipuleren.
mRNA injecties doen dat namelijk. Je DNA genetisch manipuleren om het inmiddels wereldwijd
bekende en gevaarlijke spike-eiwit door je lichaam aan te laten maken.

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/videos/#nl/mediaitems/StudioNewsReports/docid702021091_1_VIDEO
Israël betrapt op verzwijgen ernstige bijwerkingen Pfizer-vaccin:
https://www.blckbx.tv/corona/israel-betrapt-op-verzwijgen-ernstige-bijwerkingen-pfizer-vaccin
Ook Engeland en Wales kampen met hoge en onverklaarbare oversterfte:
https://www.blckbx.tv/corona/ook-engeland-en-wales-kampen-met-hoge-en-onverklaarbareoversterfte
Hieronder de droge maar rechtstreeks, zonder franje uitleg van “Pierre Capel”, waarin hij uitlegt dat
de nieuwe booster prikken letterlijk op acht muizen zijn getest.

BRON: https://www.bitchute.com/video/ZMVyazoW3qXD/
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In deze video begint hij meteen ook over de “oversterfte”. In de hele wereld is namelijk een
oversterfte aan de gang. Jonge en oude mensen sterven in grote aantallen en de reden is onbekend.
Of beter gezegd, de reden wordt onder het tapijt geveegd.
Hoe is het mogelijk dat het besturende lichaam van het Wachttorengenootschap Jehovah`s Getuigen
aanmoedigt zich te laten inspuiten met meerdere experimentele genetisch manipulerende mRNA
injecties waarvan sommige bijwerkingen dodelijk zijn. Lees alsjeblieft eens het volgende artikel.
Tikkende tijdbommen
Mijn zorg is de tikkende tijdbommen van klonterdood en dat ze de komende tien jaar zullen
sterven . . . en ik weet geen manier om de groei van deze klonters te stoppen. We weten dat
de anti-klonter medicijnen dat niet doen, want ik heb artsen geïnterviewd die op de
spoedeisende hulp zijn geweest. Ze hebben geprobeerd deze klonters te behandelen met de
normale medicijnen, zoals Heparine, maar het doet niets.”
Bron: https://www.ellaster.nl/2022/08/30/weefselklonters-in-bloedvaten-blijken-zelfassemblerende-elektronische-circuits-te-zijn/

Bekijk alsjeblieft deze uitzending op NPO, het gaat over de oversterfte waarbij ook Tweede
Kamerleden aan het woord worden gelaten: https://www.npostart.nl/VPWON_1339273
Dit artikel “19 september wordt een zwarte dag” inclusief de video`s winden er geen doekjes om.
https://niburu.co/binnenland/17781-19-september-wordt-een-zwarte-dag
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Ik wil in geval van de dodelijke Coronaprik, de ongezonde niet beschermende niet medische
mondkapjes en natuurlijk de onverklaarbare oversterfte onder ook Jehovah`s Getuigen, paragraaf 14
uit de Wachttorenstudie van vandaag zaterdag 17 september 2022 studieartikel 29 aanhalen:
14 In tijden van crisis zorgt Jezus voor verstandige instructies. Toen de COVID-19pandemie uitbrak, is wel gebleken wat de voordelen daarvan zijn. Terwijl veel mensen
niet goed wisten wat ze moesten doen, zorgde Jezus ervoor dat wij duidelijke
richtlijnen kregen voor onze veiligheid. We zijn aangemoedigd mondkapjes te dragen
en afstand te houden. De ouderlingen zijn eraan herinnerd geregeld contact te
onderhouden met iedereen in de gemeente en alert te zijn op hun fysieke en
geestelijke behoeften (Jes. 32:1, 2). Via de updates van het Besturende Lichaam
hebben we nog meer raad en aanmoediging gekregen.
Bron: Studieartikel 29 paragraaf 14 uit de Wachttoren van juli 2022
Gaat het besturende lichaam binnenkort soms ook Jezus de schuld van de oversterfte door
vaccinatieschade geven? Gaat het besturende lichaam straks - wanneer alles uitkomt - Jezus de
bloedschuld van de vaccinatieschade op zich laten nemen? Krijgt Jezus straks de schuld dat broeders
en zusters de experimentele genetisch manipulerende mRNA injecties hebben genomen? Op het
aanraden van Jezus hebben ze deze vaak dodelijke injecties genomen? Willen paragraaf 14 en de
video update 10 2021 ons dat soms duidelijk maken? In de video update 10 wordt duidelijk gezegd
dat er gevaccineerd moet worden. Meer dan 99% van de Bethel familie is “gevaccineerd” met mRNA
techniek. Meer dan 99% van de Bethel familie is nu dus genetisch gemanipuleerd.
Ik geef alle ouderlingen wereldwijd de raad zichzelf af te vragen hoever ze hierin nog mee kunnen
gaan. Zichzelf eens afvragen hoeveel bloedschuld ze persoonlijk zouden kunnen hebben in deze
mRNA Injectie Kwestie. Deze is nog erger dan de Bloed Kwestie. Alleen de slachtoffers van de
Pedofiele Roofdieren Kwestie overstijgt deze zonden van het Wachttorengenootschap en het
besturende lichaam.
Kinderen en slachtoffers van seksueel misbruik kunnen namelijk niet kiezen. Volwassen Jehovah`s
Getuigen kunnen wel kiezen wat verstandig is wel of niet te doen en de risico`s afwegen in plaats van
blind te vertrouwen op mensen die beweren dat Jezus dit of dat geregeld zou hebben in verband met
mondkapjes, gevaarlijke injecties en de “vaccinatieschades” wereldwijd welke de spuigaten uitlopen.
Schrander is degene die de rampspoed heeft gezien en zich vervolgens verbergt, maar de
onervarenen zijn doorgelopen en moeten de straf ondergaan. Spreuken 22:3
Een broeder van ons uit de Verenigde Staten schreef het volgende commentaar op de video
Besturende Lichaam update 2021 nr.10, met dank aan de Nederlandse vertaler:
https://e-watchman.nl/2021/12/19/commentaar-op-besturende-lichaam-update-2021-nr-10/
Broeder – mij noemen jullie “meneer” - Morris van het Besturende Lichaam zegt verder in de video
het volgende:
“Veel van onze broeders en zusters hebben voordeel gehad van die vaccinatie.
In sommige delen van Bulgarije bijvoorbeeld zeggen geestelijken
dat vaccins vergif van de duivel zijn.”
Dat ben ik grondig met deze geestelijken uit Bulgarije eens. Maar laten we het eens over de Duivel
hebben, over Satan in de organisatie van het Wachttorengenootschap. Over de machten achter de
schermen van deze wereld en de machten achter de schermen van het Wachttorengenootschap.
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Wat is dit voor demonische troep in de lectuur van het Wachttorengenootschap? Is de bedoeling dat
ons onderbewustzijn deze satanische rommel oppikt? Dat onze kinderen het oppikken?
Hoeveel Jehovah`s Getuigen hebben het Openbaring boek de afgelopen decennia verschillende
keren op de boekstudies bestudeerd? Hoeveel van ons viel deze satanische rommel sinds 1988 op?
Er zijn meer van dit soort
afbeeldingen. Nota bene
ook het Grootste Mens
boek staat er vol mee.
Zullen we eens een
poging wagen om te
kijken wat deze
afbeelding ons bekend
zou moeten maken?
Eens kijken welke
verborgen boodschap ze
ons willen laten weten?
Ik haal nogmaals broeder
Morris van het
Besturende Lichaam aan:

“Veel van onze broeders en zusters hebben voordeel gehad van die vaccinatie. In sommige delen van
Bulgarije bijvoorbeeld zeggen geestelijken dat vaccins vergif van de duivel zijn.”
Op de afbeelding uit het Openbaringboek is het niet Jezus natuurlijk. Jezus heeft geen klauw van een
krab of kreeft. En ook heeft Jezus geen slachttanden.
1. De kroon is Corona ( corona betekent kroon )
2. De slachttanden staan voor afslachten, opofferen (tijdens de oversterfte).
3. De klauw van de krab / kreeft Cancer staat voor
één van de bijwerkingen van de Corona prik,
agressieve (terugkerende) Cancer of gewoon voor
de bijwerkingen. Het logo van de Nederlandse
Kankerbestrijding bijvoorbeeld is een krab. De Griekse arts
Hippocrates vond de tumor van kanker lijken op de poten van een
krab.
4. Die blauw grijze hand staat voor wat die Bulgaarse geestelijke zei over de
corona prik namelijk, de Duivel.
5. Dat stiekeme griezelige koppie helemaal achteraan. Word er soms achter
de schermen toegekeken hoe ook Jehovah`s Getuigen omgebracht worden?
Te ver gezocht? Dat zou zomaar kunnen. Maar dat ga je krijgen met de vele malen gecontroleerde
satanisch en heimelijk verborgen afbeeldingen in de lectuur van de Wachttoren organisatie.
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In de inmiddels 30 jaar oude video Jehovah’s Getuigen — De organisatie achter de naam, uit 1992
werd dat verteld. Dat de afbeeldingen in de lectuur van het Wachttorengenootschap vele keuringen
moesten doorlopen voor ze definitief in de lectuur geplaatst werden. Die Cancer klauw, de blauwe
hand, de slachttanden en die glurende kop op de achtergrond, moet bij een controle opgevallen zijn.
Tot slot de grootste zonde van het Wachttorengenootschap. Door de Naam van de Almachtige God
Jehovah te koppelen aan de mensen die zich Jehovah`s Getuigen laten noemen en daar nogal prat op
gaan. Wereldwijd associëren mensen de Naam van God Jehovah met de zonden van Jehovah`s
Getuigen, het Wachttorengenootschap en haar besturende lichaam. Pure propaganda word gebracht
om Jehovah`s Getuigen het gevoel te geven dat ze de “uitverkorenen” van alle Christenen zijn.
Zie als voorbeeld de Wachttorenstudie van vandaag, zaterdag 17 september 2022 Studieartikel 29
paragraaf 12 uit de Wachttoren van juli 2022
12 Net als Jezus hebben wij Gods naam de eer gegeven die hem toekomt (Joh. 17:6, 26).
Zo hebben we in 1931 de Bijbelse naam Jehovah’s Getuigen aangenomen,
waarmee we ons op een heel persoonlijke manier aan onze hemelse Vader
hebben verbonden (Jes. 43:10-12).
De Naam van God dragen is een grote verantwoordelijkheid. Het Wachttorengenootschap heeft
samen met veel – niet alle - Jehovah`s Getuigen de Naam van Jehovah door het slijk gehaald gezien
de vele zonden van het Wachttorengenoodschap en haar besturende lichaam.
Jehovah`s Getuigen die zich als pedofiele roofdieren hebben gedragen en daarna gepamperd zijn in
de plaatselijk gemeentes van Jehovah`s Getuigen. https://jehovah.nu/koninkrijkszalen-verkoop.pdf
Citaat uit deze brief van 18 oktober 2018 wat betreft de wereldwijde verkoop van Koninkrijkszalen,
en ik citeer:
“De opbrengst van de verkochte Koninkrijkszalen zou dus naar Afrika gaan? Dat lijkt mij heel
sterk gezien de miljoenen dollars die gevraagd worden in rechtszaken:
Jury kent 35 miljoen dollar toe aan een vrouw die zegt dat Jehovah's Getuigen haar seksueel
misbruik als kind door een gemeentelid hebben verdoezeld:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6224251/Jury-awards-35-million woman-saysJehovahs-Witnesses-covered-sexual-abuse-child.html
Deze rechtszaak van 35 miljoen in Amerika word straks misschien overtroffen door een
rechtszaak die op stapel staat in Canada van in totaal 60 miljoen dollar”. Einde citaat.
Om deze schadevergoedingen te kunnen betalen moeten er wereldwijd Koninkrijkszalen worden
verkocht. Koninkrijkszalen gefinancierd en onderhouden door de plaatselijke broeders en zusters. Na
verkoop gaat de opbrengst naar het Wachttorengenootschap om hun zonden af te kunnen kopen.
Het bereik van mij om deze brief te verspreiden is die van een huismus. Vraag jezelf af of het nodig is
dat anderen deze informatie ook te lezen moeten krijgen.
Vergelijk alsjeblieft eens: Wilt gijlieden informeren, informeert. Jesaja 21:12
Ik wens alle oprechte Jehovah`s Getuigen wereldwijd Jehovah`s rijke zege toe,
Jullie broeder in Christus Rijk Janssen
Deze brief staat online: jehovah.nu/brief2022.pdf
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