Je moet je muziek
uitzetten en serieus
onderzoek doen naar
deze dingen. Je ziel
hangt er van af.

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST 666
Ga je neerbuigen tot het beest systeem en hun besturingsprogramma in je nemen?

Ga je neerbuigen tot het beest systeem en hun besturingsprogramma in je nemen?
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Je kan de bijbel niet
snappen zonder over
Vrijmetselarij te weten.
Ze zijn de vijanden van
God en ze werken met
de Duivel. Lees het boek
van Openbaring Z.S.M!

Een eeuwenoude profetie komt uit door het toedoen van de elite
LEES HET LAATSTE BOEK IN DE BIJBEL. HET GAAT OVER DE HUIDIGE TIJD
Het vaccin bevat Nanotechnologie en CRISPR DNA verandering technologie. Het is een wapen.
Het Vaccin bevat Nanotechnologie en CRISPR DNA verandering technologie. Als je me niet gelooft, Google het dan!

Deze technologie is zo sterk dat meer dan een miljoen mensen al dood zijn gegaan omdat ze het vaccin namen. Dit wordt voor ons verstopt.
In de dagen van Noach, voor de zondvloed, gebeurde er Genetische Modificatie. Christus zei dat het eind zal zijn als de dagen van Noach.
Deze afbeelding
laat zien hoe de
hele wereld
geregeerd wordt
door een paar
koninklijke
families en de
geheime
genootschappen
die ze besturen.

De “tekenen”
in
Openbaring
13:14
waarmee ze
de hele
wereld
misleiden,
gaat over
technologie
en vooral
over
“vaccins”.
Het Griekse
woord voor
tekenen is
pharmakia.
Zoek het op!
Lees het
bijgevoegde
PDF bestand
om meer te
leren.

De
Vrijmetselaars
regeren de
wereld en
willen iedereen
het
COVID-19
Vaccin geven.
Covid is een
hoax gemaakt
door de media.
Ze willen een
nieuwe
samenleving
maken van
zwakzinnige
programmeerbare mensen
die ze kunnen
besturen met
supercomputer
technologie en
het is
geprofeteerd in
de bijbel dat dit
zal gebeuren!
Het vaccin
bevat
nanotechnology
en CRISPR
DNA
verandering
technologie die
hun in staat
stelt een
“nieuwe wereld
orde” van
slaven te
creëren.
Er zijn zes
miljoen
Vrijmetselaars in
de wereld. 5000
van hun zijn 33e
graads, en ze
regeren de hele
wereld.
Vrijmetselarij is
erg opgedeeld.
Je kan alleen lid
worden met een
uitnodiging. De
lagere leden
denken dat ze bij
een goede
organisatie
horen. De
hogere graden
hebben
geheimen. Bij
graad 19 wordt
hun verteld dat
de God van
Vrijmetselarij de
Duivel is. Ze
krijgen macht
van de Duivel in
ruil voor het laten
uitkomen van
Bijbelse profetie
op aarde. Het
boek Openbaring
spreekt over de
kwade dingen
die ze zullen
doen. Het gaat
over nu!

Afstammelingen van de Romeinse koninklijke families

Dit is de profetie. Ze noemden het zelfs Patent #666. Satanische vrijmetselaars regeren de wereld en houden ervan mensen belachelijk te maken

De wereld wordt geregeerd door 33e graads Vrijmetselaars die de duivel aanbidden. Ze willen nu regie over de mensen.
Dit is wat er in het vaccin zit. Het is niet echt een vaccin, ze noemen het gewoon zo zodat ze het aan je kunnen geven.
Covid-19 is een media hoax. Ze hadden iets nodig om iedereen wat de Bijbel het merkteken van het beest noemt te geven.
Nanotechnologie en CRISPR DNA verandering, geactiveerd door 5G. Het zal binnenkort geactiveerd worden, dan zal alles veranderen.

De nanotechnologie in het vaccin zal ze volledige regie over mensen geven zodra ze het wereldwijde 5G netwerk activeren.

Openbaring 13:15-18

MICROSOFT PATENT #666

Openbaring 14:9-11

Zodra ze hun vaccin aan je geven, is je lichaam wettelijk van hun. Letterlijk. En er zijn grote gevolgen. Het is hetzelfde als genetisch gemodificeerd voedsel. Er kan een patent op.

Ze zijn de afstammelingen van dezelfde politieke koninklijke families die Christus hadden vermoord omdat hij zich tegen hun uitsprak. Ze zijn psychopaten! In 2022
als niet het vaccin neemt zullen ze je een terrorist noemen, en kort daarna zal je worden vermoord. Maar als je het neemt ga je naar de hel op de dag des oordeels

