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Agenda

Beschouwingen tav de 
Corona crisis

• Vanuit de maatschappij

• Vanuit de Bijbel

• Vanuit de overheid





Robbers Cave Experiment

Conclusies:
- We zijn uiterst manipuleerbaar
- Manipulatie gaat via informatievoorziening
- Tweedracht zeer eenvoudig te zaaien, oorlog met een vingerknip
- Omslagpunt voor ‘oorlog’: 

Dat wordt oorlog
BNN/VARA 
april 2017
Terugzien NPO

Groep A lijdt en 
gelooft dat groep B 
daar schuldig aan is.
Er is een schuldige, 
een zondebok.



Wat zijn jouw informatiebronnen?

MSM ‘Vrije’ media      

MSM 
wereldbeeld

Ander 
wereldbeeld



Twee groepen, twee wereldbeelden

Volgzame kudde Opstandige kudde

Mediagebruik MSM MSM + vrije media

Relatie overheid Vertrouwen Wantrouwen

Doel  maatregelen Ziekte bestrijden Controle/macht

Angst voor … ziekte/dood een totalitair regime

Ziekteverloop Covid Ernstiger dan griep Gelijk aan de griep

Mortaliteit Covid Hoger dan griep Gelijk aan griep

PCR test meet Besmettingen Groepsimmuniteit

Virus beheersbaar? Ja, menselijk gedrag Nee, virus komt en gaat

Wie heeft schuld? 1. China, 
2. opstandige kudde

1. China, 
2. virus



Voorstadium van oorlog:
verdeeldheid = tweedracht

Cruciale ? Wanneer 
ontstaat 

tweedracht?Bij verschil van mening/inzicht?
Als je 100 % zeker bent van je gelijk?

Wanneer één mening wordt opgelegd, geen ruimte is voor de 
andere mening. En die ander heeft geen escape.
Wanneer gedrag wordt afgedwongen dat ingaat tegen iemands 
overtuiging.

Bij DWANG
(opm.)



Verdeeldheid NL
Klassieke tegenstellingen van ondergeschikt belang:

• Rechts→ links

• Homo → hetero

• Man → vrouw

• Christendom → islam

• Gelovig→ ongelovig

Vrije geest → Volgzame geest

Principevraag: Is onze overheid te vertrouwen?

Weinig vertrouwen → Vertrouwen
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Rol Bijbel

Bijbel is geen
actualiteitenbron, maar een
oriëntatiebron. 

• Hoe moeten wij de 
actualiteiten interpreteren?  

• Hoe passen de actualiteiten
in de eindtijd?

• Hoe wil JHWH dat wij
handelen of 

What would Jesus do?



Bediening Jezus zou onmogelijk zijn

Geen liefdemaaltijden, bruiloft te Kana, geen
aanraking/handoplegging/genezingen, massa’s mensen
om hen heen, bloedvloeiende vrouw, opwekking Jaïris
dochter, spijziging 5000, geen 12 discipelen uit
verschillende gezinnen, enz…

Geen hoogtijdagen
(grote verzoendag, 
loofhutten). Jezus’ 
bediening vond
vooral plaats rondom
de feesten (Johannes 
evangelie)



Zou Jezus Zich aanpassen in 2020/2021?

Deze crisis legt iets bloot tav het lichaam van Christus:

• Wij missen de kracht om genezend rond te gaan. 

• Gebrek aan kracht van Godswege?

• Genezingsdiensten: welkom met symptomen?

• Jezus en de melaatsen:

– Ik genees wel, maar niet als je besmettelijk bent

– Ga en toon u aan de priester → hier gaat het mis! (opm.) 

Hij zou 
genezend 
rondgaan!

Zou dat helpen?

Wij worden niet meer rein 
verklaard door moderne 
priesters. Ex-patienten en 
gezonde mensen blijven het 
stempel besmettelijk (=onrein) 
dragen.
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Gehoorzaam uw overheid
Voorbeelden van ongehoorzamen in Bijbel

Wie Funktie Wat Ongehoorzaam 
aan

Kraamvrou-
wen Egypte

Idem Lieten baby’s leven Farao (opm.)

Mozes Leider slavenvolk Volksverhuizing Farao

Rachab Inwoner Jericho Verborg verspieders Stadsbestuur

Alle richters Richter/bevrijder Bezetter verjagen bezetter

Daniel Hoge ambtenaar Bidden Perzische wet

Esther Koningin Audiëntie ongevr. Koning

Jezus Messias Genas sabbat enz. Farizese wetten

Petrus Apostel Bezocht Cornelius ,,            ,,

Paulus ,, At met heidenen ,,           ,,

Wijzen oosten Toerist Andere terugweg Herodes



Mandaat overheid

1Tim.2:1-2
Ik roep er dan vóór alles 
toe op dat smekingen, 
gebeden, voorbeden en 
dankzeggingen gedaan 
worden voor alle mensen,
voor koningen en allen die 
hooggeplaatst zijn, opdat 
wij een rustig en stil leven 
zullen leiden, in alle 
godsvrucht en 
waardigheid.

Rom. 13:1-6
• Overheid staat onder 

Gods gezag
• Eert wie goed doen
• Wreekt wie kwaad doen
• Onze belasting financiert 

hun arbeid. Het volk 
faciliteert hen.

Waar moet de overheid 
voortdurend mee bezig zijn?

Doel mandaat Weg waarlangs



To-do’s & do-nots van gezagsdragers

To do’s voor een rustig en stil leven:

➢ Voorkom paniek en sus paniek

➢ Voorkom onrust en sus onrust

➢ Doe recht: Wreek kwaaddoeners

➢ Anticiperen is wijsheid

Do nots

• Zaai nooit paniek & onrust

• Wijs geen zondebok aan → vorm van haatzaaien

De-escaleren

Escaleren



NL Overheid vergeet haar mandaat

• Fosfaat-crisis, stikstof-crisis, Pfas-crisis waren 
onnodig. Door overheid geïnitieerd.

• Getrouwe burger krijgt boetes.

• Toeslagenaffaire. Burgers gerekend onder 
misdadigers.

• Corona-crisis:
– Niet geanticipeerd (Afgeschaalde zorg, noodhospitaal 

afgebroken, geen eigen productielijnen, afhankelijk v 
China)

– Brengt paniek onder het volk via msm

– Wijzen zondebok aan, de opstandige kudde



Zondebok aanwijzen = haatzaaien

Actieve keus vd overheid → zonde tegen mandaat

Opstandige kudde is asociaal, geen empathie, geeft 
niet om medemens en zal schuldig zijn voor  … :

• voortduren vd lockdown

• voortzetten vd mondkapjesplicht

• coronazieken en –doden!!!

• langere sluiting horeca. Schuldig aan hun 
faillissement

Waarom overheid zo ontrouw aan hun mandaat??



Drie soorten overheden
Eigen overheid:
. Soevereine natie
. Politici gekozen
. Overheid dient het 
volk
. Mandaat gegeven 
door het volk

Vazaloverheid:
. Afhankelijke natie
. Politici gekozen en 
aangestuurd
. Overheid dient 
twee heren
. Twee mandaten

Bezetter:
. Bezette natie
. Politici aangesteld
. Volk dient bezetter
. Mandaat vd
bezetter

Onderscheid tussen een en twee is cruciaal?

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één 
haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één 
hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen 
en de mammon. (Matt.6:24)

Liefde

Vazaloverheid dient dat waar de grootste liefde ligt. 
Dat mandaat voeren ze uit.



NL heeft een vazaloverheid
Hun eerste liefde had NL kunnen zijn, maar uit keuzes blijkt 
gebrek aan liefde voor eigen land. Het verklaart veel:

- Goedkeuring Macron/Merkel héél belangrijk (1e liefde)

- Ervaar geen volksvertegenwoordiging (opm.)

- Vaderlandsliefde als extreem rechts weggezet

- Demoniseert patriotten

- Getrouwe burgers beboet en opgepakt

- Verwaarloost identiteit vh vaderland:

- Nederlandse taal, hecht niet aan eigen tradities

- Importeert vreemde tradities (black Friday, Halloween)

Ze zijn hun mandaat niet kwijt, ze volgen het mandaat van 
hun 1e liefde: EU en andere mondiale structuren



Beide ‘kuddes’ zijn oprecht!!

Eigen overheid:
. Soevereine natie
. Politici gekozen
. Overheid dient het 
volk
. Mandaat gegeven 
door het volk

Vazaloverheid:
. Afhankelijke natie
. Politici gekozen en 
aangestuurd
. Overheid dient 
twee heren
. Twee mandaten

Hun invalshoek verschilt alleen

Opstandige kudde 
ziet een 
vazaloverheid en 
wantrouwt dit 
logischerwijs.

Volgzame kudde 
gaat uit van een 
eigen overheid en 
heeft logischerwijs 
vertrouwen daarin.



Hoe omgaan met een vazaloverheid?

Gedurende ‘bezette’ status openbaring nodig: 

– Welke kant zal het opgaan? Richting bezetter of eigen overheid?

– Bezetter → Anticiperen op ergere tijden

– Eigen overheid → uitzien naar/bidden om richters?

– Hoelang nog voordat Jezus terugkomt?

• Rol van richters en de bidders verschilt. Richters zijn de vrucht 
van de bidders. Als richters opstaan, herken ze dan.

VB Mozes en Jezus werden niet herkend.

Bijbels patroon

• Een bezetter of vazalstaat meestal een Godsoordeel.

• De ‘bezette’ status is tijdelijk totdat God besluit in te grijpen 
op basis van het roepen vh onderdrukte volk tot God.

• God wekt richter/bevrijder op. Herstel begint.



Afscheid van mijn vaderland
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