Christen en Corona
De Vrije Waarheid, 16 november 2021
Hoedt u voor het zuurdesem, zei Jezus al, doelende op de Farizeeërs, hun geveinsdheid en
schijnheiligheid (Marcus8). Addergebroed noemde Johannes de Doper hen (Lukas3) en Paulus
riep op om de oude desem weg te doen, dat wil zeggen: slechte mensen uit het midden der
gemeente te verwijderen (1Korinthiërs5). In tijdsgewrichten als het huidige komen dergelijke
slechte mensen weer aan de oppervlakte, vooral in kringen waar men het voor het zeggen heeft,
waar men een graantje van de macht wil mee pikken. Zij hebben hun mond vol over
rechtvaardigheid, maar verkondigen gebakken lucht als het erop aankomt. De valse gelovigen
zijn van alle tijden en steevast paraat om de zuivere naastenliefde te loochenen.
Gert-Jan Segers
We schrijven 14 november 2021. Nu het 2G-plan (Genezen of Gevaccineerd) als 'optie’ op tafel
ligt van het autocratische regime Rutte III, komt de ChristenUnie bij monde van fractieleider GertJan Segers opeens met een open brief op de proppen over vermoeidheid, zorg en spijt. Al eerder
kroop hij in de pen, niet zo lang geleden nog in oktober, om zijn afschuw uit te spreken over het
“misplaatste gespeculeer” aangaande de ware toedracht van wat de wereld momenteel
overkomt. In het Nederlands Dagblad noemt hij het beestje in tegenstelling tot andere
kamerleden (die ofwel boter op hun hoofd hebben, ofwel zitten te slapen) gewoon bij de
naam: The Great Reset. Hij liet weten dat hij in talloze emails wordt aangesproken op zijn
geweten als christen, aangemoedigd om zich niet in te laten met het regeerakkoord, indien dat
ook maar een tittel of jota afdoet aan de Absolute Waarheid van de Bijbel.
De zoon van Evangelisten uit Lisse richt zich in een email aan alle kamerleden, via de website van
de partij tevens als brief gericht aan alle lieve broers en zussen van de ChristenUnie, en via hen
eigenlijk aan alle christenen in Nederland, misschien zelfs aan het hele volk, - dat immers aan de
vooravond staat van een strijd tegen het kwaad. In zijn inleiding geeft hij toe moe te zijn van
corona en de maatregelen; van de discussies en de boosheid; de verwarring, de polarisatie en
verdeeldheid, “ook onder christenen”. (…) De fractieleider schat de sfeer in de samenleving goed
in. ”Dat er steeds meer angst is voor wat de ander jou zou kunnen aandoen. Voor hoe je naaste
en de overheid het ook weleens op jou gemunt zou kunnen hebben. Het grijpt me aan dat het
vertrouwen in de politiek lager is dan ooit. Dat de overheid steeds vaker als tegenstander in
plaats van bondgenoot wordt beschouwd.”
Antichrist
Nu kan een ontvlambare situatie als die momenteel wordt aangewakkerd door de regering en de
media, dergelijke matigende stemmen en redelijkheid natuurlijk goed gebruiken, om de boel niet
te laten escaleren. De belofte van Segers om zich met de CU in te zetten tijdens de komende
coronadebatten ”om te voorkomen dat we tegen elkaar uitgespeeld worden,” is op zichzelf een
hoopvol geluid in bange dagen. Maar aan de andere kant is de kapitein van de C-Unie
welbeschouwd zelf sinds jaar en dag een handlanger van de op ramkoers liggende Antichrist. In
2017 stond hij aan de wieg van het huidige leugenkabinet Rutte III, waarvoor hij de groeibriljant
Carola Schouten als vicepremier namens de ChristenUnie naar voren schoof. En het was in april
dit jaar, kort na de verkiezingen, (u weet wel: toen de demissionaire premier als notoire leugenaar
ontmaskerd werd), dat dezelfde Segers zich eerst integer distantieerde van de oneerlijke politiek
en afzag van deelname aan elke formatie met Rutte, maar de derde dag doodleuk terug kwam op
zijn woord en weer aanschoof bij de firma leugen en bedrog.
Duistere agenda
Daarmee hield Segers Rutte willens en wetens in het zadel, die zijn goed getimede demissionaire
status zo lang mogelijk in stand houdt, zodat hij met zijn gehersenspoelde clubje ongehinderd

aan de autocratische macht kan blijven. En stapvoets wordt daarbij de duistere agenda
verwezenlijkt, met telkens valse voorwendselen, “wenkende perspectieven”, zoals Kees van der
Staaij van de SGP ze noemt, “het licht aan het einde van de tunnel.” Rutte regeert niet over of
namens Nederland, hij vervult eenvoudig zijn gewetenloze dienstplicht voor Brussel en Davos,
waarnaartoe naar verluidt hij na het desastreuze grondwerk, samen met zijn handlangers hun
weg zullen vinden. En kennelijk is ook Segers, die overigens een master aan The School of
Advanced International Studies van de Johns Hopkins University op zak heeft, om een of andere
duistere reden overstag gegaan.
Erger nog: de CU is sindsdien het vierde wiel aan de bokkenwagen waarmee de duvel over de
Nederlandse polders davert. Sindsdien hebben de nep-christenen van de CU en het CDA met
vereende krachten alle totalitaire besluiten goedgekeurd die door de gevallen-doch-staande
blauwe pakken zijn genomen. Kijk de stemmingen en moties er maar op na: in de afgelopen acht
maanden zijn de ontwrichtende maatregelen alleen door de SGP en de populisten aangevochten,
nooit door de CU. Of het nu handelt om de vaccinatiecampagne (die zoals ieder weldenkend
mens al lang weet niets meer met volksgezondheid te maken heeft), de vrijheidsbeperkingen
(zoals het straatverbod, de muilkorven en de avondklok en de censuur), of de invoering van de
coronapas (aantoonbaar onzinnig, omdat de verspreiding vooral plaatsvindt op plekken waar de
coronapas niet geldt)… Steevast prijkt de handtekening van Segers onder de plannen en
protocollen van de Satanisten, die lachend afstevenen op de hel op aarde.
Het grote berouw (na de zonde)
Nu de teerling wordt geworpen en de Antichrist zich publiekelijk kenbaar maakt, beseft Segers
zich opeens dat hij aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Wat bezielt hem anders,
zeggende dat hij de Hemelse Vader in de ogen wil kijken en naar eer en geweten wil zeggen dat
hij gedaan heeft wat hij kon? Is hij een wakkere geworden? Vielen de schellen van zijn ogen? Wat
heeft hem doen ontwaken uit de hypnose waarin de slangenmagiërs hem gevangen hielden?
Werd hij op weg naar Den Haag neder geworpen door een hemels licht? Is hij bezocht door een
bevrijdende engel, een heilige geest die hem terug naar de vrijheid en de waarheid leidde? Heeft
hij zijn ware aard gezien? Zag hij verraad groter dan dat van Judas, verloochening groter dan van
Kefas?
Misschien zag hij die zaterdag 13 november wel de hartverscheurende beelden van kinderen die
door politieagenten verboden werd naar Sinterklaas te zwaaien. Of kleutertjes die door de
badmeesters gedwongen werden zich op straat af te drogen en om te kleden? Vernam hij wellicht
dat de Belgen hun ziekenhuispersoneel op straat zetten, als het niet deelneemt aan het grote,
ongewisse mRNA-experiment? Zag hij misschien de ware cijfers, over het virus en het vaccin, de
IC-capaciteit en het ziekteverzuim, de cijfers die de frikandelminister niet durft te openbaren in de
kamer? Misschien fluisterde zijn mooie dochter papa in hoe moderne NLP in feite werkt. Kwam
het allemaal te dichtbij en (her)opende de grote kindervriend zijn hart, dat door de duistere
dwergen van het kartel was verhard en dichtgekit.
De vraag is dan ook of de gereformeerde politicus met de gespleten tong, die kennelijk zijn liefde
voor de Heiland tijdelijk inruilde voor aanbidding van Mammon & Moloch, zomaar weer
voetstoots het volste vertrouwen mag genieten, nu hij schrijft dat hij coronamoe is en verbinding
wil, dat de samenleving hem ter harte gaat, en eigenlijk -zij het nog enigszins verhuld- dat het hele
onzalige 2G plan toch wat te ver gaat. Dit roepen om bezinning, na de zoveelste lockdown
inclusief verlening en verstrenging, is als Abrams mosterd serveren aan de apostelen na het
laatste avondmaal. Dit teken van berouw komt gewoon schromelijk laat, eigenlijk te laat, want erg
ver na de zonde.
Mirjam Bikker en 1G
Saillante hoek in deze is wel, dat Segers sinds maart niet meer heeft deelgenomen aan het
coronadebat. Dat is sindsdien de taak van mevrouw Mirjam Bikker, die deze lippendienst voor de
bühne met dan weer geveinsde, dan weer gemeende huilie-huilie-betogen lardeert. Zij belooft
steevast namens de partij alles op alles te zetten om de democratie te bewaren, maar laat niet na

om te benadrukken dat er gevaccineerd moet worden - zij het vrijwillig, maar toch, want "het
vaccin is een geschenk" (van God?). Zulke woorden zijn een politiek christendom zonder ballen,
zonder de apostolische hart en ziel, ver afgedreven van het enige ware gebod van de Nazarener.
Eigenlijk gewoon de weg van de Farizeeërs, schijnheilig wegkijkend en in wezen instemmend met
het feit dat door hun leiders kampen worden ingericht en mensen discriminerend weggezet als
zondebokken. Jezus zou zich omdraaien in zijn graf, als hij er al niet uit was opgestaan.
Misschien is de gewetensnood van Segers wel gewoon politieke schijnbeweging, de voorman van
een partij die bang is de gunst van het christelijke electroraat te verspelen. Want juist wanneer we
een punt willen zetten achter dit betoog, lezen we een opzienbarend bericht in de
protestantenkrant Trouw (14 november, Esther Lammers) over een nieuw, eigen plan van de
ChristenUnie “om de coronacrisis komende jaren te bestrijden”. Het betreft de 1G-aanpak, ook al
eens genoemd door het OMT maar destijds van tafel geveegd: iedereen testen voor toegang, ook
de gevaccineerden die -ondanks de mooie verhalen van het ministerie van VWS- het virus immers
kunnen overdragen. Mirjam Bikker vindt het een "minder polariserend alternatief" voor de schier
onafwendbare plannen van de regering (lees: de as van nieuwe mogendheden
EU/VN/WEF/GAVI/WHO), die door de gerobottiseerde paladijnen gehoorzamen worden uitgerold
in de lidstaten, met inbegrip van het propaganda-apparaat, via afgedwongen vaccinatie naar QRcodering, op weg naar de totale controlestaat naar Chinees model. 1G behandelt gevaccineerden
en ongevaccineerden gelijk, waar 2G de samenleving omdoopt in een dystopische wereld van
medische apartheid.
Bikker blijft benadrukken dat zij een voorstander van “de prik”, ook al is het een experimentele
gentherapie met de mensheid als proeftuin en een traject dat vooral de pharmaceutische
industrie beter maakt en de regeringen inspireert tot het uitbreiden van hun ondemocratische
machtsmiddelen. Maar toch ook erkent zij dat de vaccins niet honderd procent werkzaam zijn en
dat de werking afneemt en boostershots nodig zijn. Ze noemt het een grijs gebied, waarin zelfs
gevaccineerden besmet kunnen raken. Zij opteert dus voor een inclusieve testmaatschappij als
alternatief voor de dictatuur van uitsluiting via QR-codering. In dezelfde krant wordt Frits
Rosendaal opgetrommeld, hoogleraar epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum,
die spreekt van ‘een interessante uitruil’. (Trouw, 15 november, Marten van de Wier). Hiermee
gaat de epidemioloog voorbij aan het feit, dat de uit te ruilen elementen (testen of spuiten) a
priori gegeven zijn, vanuit de torenkamer van het regime, alsof er geen ander keuze is dan de
keuze uit twee kwaden.
De ware christenen
Blijkens de houding van de echte christenen in de kamer, de SGP, die zich profileren met het
Nieuw Testamentische motto: ‘Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade
door het goede' [Romeinen12], is er wel degelijk een andere weg. De partij zegt NEE tegen
vaccinatiedwang, onderneemt actie tegen werkgevers en banken die antivaxxers discrimineren en
vraagt telkens om bezinning en heroverweging van de genomen stappen op de ingeslagen weg
(naar de afgrond van de beschaving). Bij monde van Kees van der Staaij roept de SGP op om
“burgers die vanwege allerlei redenen niet gevaccineerd zijn serieus te nemen en niet uit te
sluiten.” Hij biecht op dat hij last heeft van “een gevoel van beklemdheid, ook omdat keer op keer
door het kabinet is gezegd dat er geen vaccinatiedwang komt, direct of indirect. (…) Waar eindigt
dit? Wanneer stoppen we ooit met die coronapas? Wat is eigenlijk het doel van deze aanpak en
wanneer is dat doel bereikt?” [bron: website SGP] Voorwaar, een glansrijk contrast met de schrille
ChristenUnie, die blijft verkondigen dat vaccinatie een geschenk is en dat zoveel mogelijk mensen
-vooral in de laaggeschoolde achterstandswijken- overtuigd moeten worden (maar niet
gedwongen) om ingespoten te worden. In waarlijk christusbewustzijn wordt de CU dus klip en
klaar voorbijgestreefd door de SGP. Om over die andere nep-christenen van het CDA nog maar te
zwijgen.

