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Zelfs in het buitenland wordt door politici en journalisten ge-
sproken over de Nederlandse premier die het niet zo nauw 
neemt met de waarheid. Vroeger gebeurde het ook als het 
volk van Israël zich van God afkeerde, dat Israël verkeerde 
leiders kreeg en ze onder vreemde overheersing kwamen. 
Nederland is nu grotendeels van God los en dus zien we iets 
dergelijks ook in ons land gebeuren en worden we nu bestuurd 
door een tamelijk onbetrouwbare overheid die (onder andere) 
steeds meer van onze Nederlandse soevereiniteit overdraagt 
aan de (door niemand van ons gekozen) globalisten in 
Brussel. Minister Sigrid Kaag loopt daarmee voorop, want zij 
riep vorig jaar weer eens opnieuw ‘dat we meer macht moeten 
overdragen aan Brussel’. 
Verder is zij, na premier Mark Rutte, een goede tweede 
wat betreft een loopje nemen met de waarheid. Bijvoor-
beeld betreffende de subsidie die minister Kaag gaf aan 
de Palestijnse groepering die een aanslag pleegde in Je-
ruzalem, waarbij het 17-jarige Israëlische meisje Rina 
Shnerb om het leven kwam. Minister Kaag verklaarde daar-
na ‘dat de Nederlandse ambassadeur in Israël bij de familie 
Shnerb op bezoek was geweest’ (voor excuus neem ik aan?), 
maar dat bleek uiteindelijk helemaal niet waar te zijn…

Ventilering
Het is al ruim een jaar geleden dat 239 wetenschappers uit 32 
landen in een open brief schreven dat aerosolen via de lucht 
de grootste rol spelen bij besmetting met corona en dat de 
juiste ventilatie of speciale luchtverversing in binnenruimtes 
wordt aanbevolen. 
Angela Merkel verklaarde onlangs hetzelfde via een televisie- 
toespraak. Sinds kort is ook het CDC (het Ameri- 
kaanse RIVM) deze weg ingeslagen en ook in België 
mag de horeca alleen open met de juiste luchtverversing 
en CO2-meters. Rutte & Co en het RIVM blijven dit helaas 
ontkennen. Zij blijven alle nadruk leggen op alleen vaccinatie 
en iedere andere oplossing is voor hen blijkbaar irrelevant. 
Manipulatie wordt daarbij niet geschuwd; denk aan de mislei-
dende taal van Hugo de Jonge die zei: ‘Neem een prik van het 
Janssen-vaccin en dan kun je ’s avonds naar de discotheek.’ 
‘Dansen met Janssen’ noemde hij dat. Een Kamer-lid noemde 
dit zelfs crimineel gedrag, want in een van de laatste Kamer-
debatten gaf minister Hugo de Jonge schaamteloos toe dat hij 
veel jongelui op deze manier kon overhalen om het vaccin te 
nemen…

Verschil tussen binnen en buiten
Wereldwijd wordt steeds meer duidelijk dat besmettingen 
hoofdzakelijk in binnenruimtes plaatsvinden en dat de juiste 
ventilatie of ioniserende luchtverversers van groot belang zijn 
om besmettingen te voorkomen. Onder leiding van hoog-
leraar Philo Bluyssen van de TU in Delft schreven twintig 
Nederlandse wetenschappers ons Kabinet in juni ‘om nu ein-
delijk eens aandacht te schenken aan betere luchtverversing 
in gebouwen’. Mark Rutte zegde onder grote druk uiteinde-
lijk toe om meer aandacht te schenken aan ventilatie, maar… 
op het moment dat Rutte dit zei wist hij natuurlijk deksels 
goed dat in het afgelopen najaar de horecawet is veranderd en 
dat de eisen voor luchtverversing in de horeca door hemzelf 
juist zijn versoepeld in plaats van verbeterd (!). Remi 
Hompe, directeur van Binnenklimaat Nederland schreef: ‘Dit 
betekent dat de lucht in horecazaken nu vijf keer minder 
mag worden ververst per uur en dat is een grote risico- 
stijging voor besmettingen met corona, want de horeca is 
een risico-omgeving.’ 
Het bewijs van zijn prognose kwam snel, want deze nieuwe 
wet is op 1 juli ingegaan en praktisch op hetzelfde moment 
gingen de kroegen, de nachtclubs en de discotheken weer 
open, met als direct gevolg een explosieve stijging van de bes-
mettingen. Premier Rutte noemde het een ‘inschattingsfout’, 
maar een vrouwelijk Kamerlid noemde dit spelen met levens 
‘kwade opzet’. Ze zei tevens dat ze hierdoor vermoedde dat 
Mark Rutte nog steeds uit is op groepsimmuniteit ‘door het 
virus gecontroleerd te laten rondgaan’, zoals Rutte vorig jaar 
ook op televisie verklaarde. Professor Ulrich Montgomery, 
voorzitter van de Wereldartsenbond, noemde dit handelen 
van onze premier toen levensgevaarlijk! 

In 2 Timoteüs 3 staat dat er zware tijden komen in de 
laatste dagen. Maar Spreuken 3:25-26 (HSV) zegt: 
‘Wees niet bevreesd voor plotselinge 
angst of verwoesting door godde-
lozen, als die komt, want de Here is 
uw hoop.’ Hef uw hoofd omhoog!
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...en dan de toestand in de wereld... 
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