
Gedwongen vaccinaties  bedreigen 
uw  vrijheid  en  het christendom 

 

 

 

 
 David  Horowitz  heeft  Amerikanen gewaarschuwd  dat  linkse  agendapunten zoals  gedwongen 
vaccinaties het  openingssalvo  zijn in hun echte doel - het verbieden van het christendom  en  de  
Bijbel.  "Dit  gaat over controle,  niet over  volksgezondheid,"  zegt hij.  
Extreemlinks    wil   jou, je kinderen en je religie beheersen.   Deze  beroemde  Joodse  denker  
onthult  zijn  laatste  waarschuwing.  

 

Dringende boodschap van David Horowitz 

Beste lezer, 

Vergeet niet: Het eerste  wat  ze  deden  tijdens  de  COVID-lockdowns    was  het  
sluiten van  kerken  en  synagogen. Ze sloten   kerken omdat diezelfde    covid-
demagogen    massaal  en  maskerloos protesten na George Floyd toestonden.    Het 
sloot   bijna  elk bedrijf in Amerika,  maar  hield bars open  en  abortusklinieken. Nu  
omarmen de regering Biden   en  de  "wakkere"  linkse  een  radicaal  nieuwe aanpak:  
gedwongen  vaccinaties. 

Begrijp me niet verkeerd:  iedereen die risico loopt,  moet het  vaccin krijgen.  Maar de  
wetenschap laat duidelijk  zien  dat  als je al COVID hebt  gehad of als je  jong  en  
gezond bent –  het virus is net als  elke  andere  griep.  
De sterfte  is  bijna  nul. 

Maar Biden en de  CDC racen   om vaccinaties  af te  dwingen  bij  het  leger, 
schoolleraren,  werknemers van particuliere bedrijven .. . zelfs  onze  kinderen.Zelfs als  
ze gezond  zijn  en  niet in een risicogroep   . . . Waarom? 

Omdat dit   allemaal om controle gaat.   

En dan was er  Obama's recente 60ste    verjaardagsfeest. Meer dan  300  mensen  
zaten  in een kleine tent in Martha's Vineyard. De media  meldden  wilde  
muziek,dansen en niemand   die maskers droeg.  

 



Dit was  slechts  twee  weken  nadat  Nancy  Pelosi  en de Democraten van het    Huis  
republikeinse   congresleden  wilden  arresteren  die  geen  maskers  droegen,  zelfs 
niet nadat  ze  waren  ingeënt!   Als je  de  schokkende  hypocrisie  van    links  en  hun  
echte agenda   hierin niet  ziet, moet je stoppen met dit te lezen!  Vergis   je niet ,  de  
antichristelijke en antisemitische agenda van links  wordt   dramatisch  opgevoerd  . . . 

. . . En  het is  beangstigend. 

Denk er eens over na! De gouverneur  van Californië, Gavin  Newsom,  verbood 

eigenlijk  privé-bijbelstudies   thuis,  terwijl  OK'ing  massa  BLM  protesteert  en  erger 

. . . Dit is een  misselijkmakende  schending  van de godsdienstvrijheid.  Het is een 
bedreiging voor  het  christendom. 

En ik ben  Joods! 

Newsmax noemt me  een  van  de  'belangrijkste  conservatieve  en  Joodse denkers in 
Amerika'.   Ik heb  talloze  new york times  bestsellers geschreven. Maar mijn  boek 

Dark Agenda: The War  to  Destroy Christian America  is  het  belangrijkste. Mijn boek  
onthult de gevaarlijke  agenda van links tegen  het  christendom. Toen ik  begon met  
onderzoek  voor  het  boek,dacht ik  dat  deze  oorlog  tegen  christenen  ergens  in  de  
toekomst zou  zijn . In plaats daarvan ontdekte ik  dat  Obama en  anderen  deze oorlog 

al  waren  begonnen.   Nu versnellen ze   hun  machtsgreep   om religie   

systematisch  te  ontmantelen  en  God  uit  de  lippen,  geestenen  harten  van  de  
gelovigen te verbannen . . . . . . verwijderen.  Zijn  heilige  naam uit  ons maatschappelijk 
middenveld en vernietig  onderweg zelfs  religieuze  symbolen  en  artefacten.   

Denk hier eens over na: 

De media waren vorig  jaar zo  trots op tienduizenden   BLM-demonstranten    die  
door  onze  steden  raasden . . .En toch werd in San Francisco het rooms-katholieke    
aartsbisdom geslagen  met een  staakt-het-vuren-bevel   dat  sommige  kerken  een  
lokaal verbod op grote buitenbijeenkomsten    overtrad. Sommige kerken  werden  zelfs  
beboet  en  bedreigd  met  strafrechtelijke  vervolging  voor het houden van 
erediensten  buitenshuis,met  sociale  afstand  en  maskers . . . 

Volgens de kritische   rassentheorie zijn de BLM-protesten    "goed"  zelfs  als  ze de 

bevelen van de volksgezondheid schenden,  maar  als  christenen elkaar willen    
ontmoeten en  bidden  -  dan is dat slecht en  slecht! 

Oh, maar het  wordt  erger . . . 

Niet in staat om erediensten bij te  wonen, raken mensen losgekoppeld  en  raken ze  
afstandelijk van  hun  geloof. 



Maar de  grondwet  biedt u een fundamentele en  onbeperkte  vrijheid  van  
godsdienst. 

Deze nieuwe oorlog tegen het christendom, met behulp van  COVID,  toont aan dat de  
grondwet er niet toe doet,   dat  je niet als een recht kunt  aanbidden,  en je moet 
bevelen opvolgen die zijn opgesteld  door  linkse  ambtenaren. 

Bron: Israel network 

https://biblespace.org  

 

 

https://biblespace.org/

