
Bill Gates wil iedereen verplicht vaccineren. Hij is immers de grootste particuliere sponsor 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en heeft ook een patent op het coronavirus? 

De regeringen willen via de WHO, onderdeel van de VN, iedereen hun vrijheden ontnemen, terwijl 
corona maar een gewoon griepvirus is. 

Er vallen véél minder doden door corona dan
door een gewone griep immers? En terwijl we
hier niets meer mogen en in lockdown zitten
heeft de WHO de dierenmarkten in Wuhan
weer toegestaan open te gaan! Dat terwijl dit
de bron van de besmetting is!

De berichten op de sociale media zoals
Facebook en Youtube maar ook via
WhatsApp en Twitter rollen over je heen. Nu
is het over corona. Straks weer over iets
anders. 

Kern is altijd weer hetzelfde: er is één grote wereldwijde samenzwering tegen de burger gaande. En 
de ‘mainstream-media’ doen hier aan mee, ze liegen en bedriegen de burger. Onafhankelijke 
nieuwsberichten en video’s worden verwijderd van Youtube en Facebook omdat die niet toestaan 
dat mensen kritisch zijn en zelf onderzoek doen! 

De vraag is: is dat zo? 
Is er inderdaad sprake van georganiseerde desinformatie door de media? Is er inderdaad sprake van 
een georganiseerde samenzwering door de overheden, via onder andere de VN en WHO, gesteund 
door mensen als Bill Gates met als doel de mensen te onderdrukken en van hun vrijheid te beroven?



Het coronavirus wordt in extreemrechtse kringen als een godsgeschenk ontvangen. In Telegram-
kanalen (een soort van beveiligde Whatsapp) wordt volop bediscussieerd hoe politieke munt te 
slaan uit de crisis die de wereld in haar greep houdt. Vooral de ‘accelerationisten’ zien kansen 
opdoemen. 

De ‘accelerationistische’ stroming binnen extreemrechts beoogt de liberale orde op alle mogelijke 
manieren te ondermijnen en te destabiliseren, in de hoop dat in de chaos een burgeroorlog zal 
uitbreken waaruit een nieuwe blanke etnostaat zal verrijzen. [..] 

Maar ook het coronavirus kan strategisch worden ingezet. Angst, onzekerheid, 
ondergangsfantasieën, eenzaamheid en sluimerende xenofobie zijn de vruchtbare bodem waarin 
nieuwe vormen van systeemhaat kunnen worden gezaaid. [..] 

Een aantal standaardingrediënten keert in viruscomplotten steevast terug. Virussen zijn in het 
geheim gekweekte bacteriologische wapens, ingezet door de wereldelite om de bevolking te 
decimeren. Of het doel is juist om door virussen de bevolking maximaal te kunnen vaccineren, met 
in het vaccin verstopte microchips die mind control kunnen uitoefenen. Of, in weer een andere 
variant, het doel is om burgerlijke vrijheden in te perken, de noodtoestand uit te roepen en de 
bevolking massaal onder controle te stellen.

(Jelle van Buren, Groene Amsterdammer, 26 april 2020).

Feiten doen er niet toe
Zeer veel mensen houden zich bezig met ‘fact-checking’. Het doet er niet toe. Zodra de ene 
bewering ontkracht is, komt er even snel weer een nieuwe om de hoek die massaal gedeeld wordt 
op sociale media.

Feiten schijnen mensen eigenlijk niet te interesseren. Anti-vaxxers, rechts-nationalisten, linkse 
anarchisten en zelfs christenen schijnen elkaar te hebben gevonden in de opvatting dat er een 
‘wereldwijde samenzwering’ is en delen elkaars berichten en beïnvloeden zo de mensen. Sommige 
politici doen hier, vanuit opportunistische belangen, ook van harte aan mee. 

Er ontstaat grote sociale onrust door dit soort gedrag; mensen raken steeds meer overtuigd dat de 
overheid niet te vertrouwen is, dat mensen die hun enorme kapitaal aanwenden om goed te doen 
niet te vertrouwen zijn en “vast een geheime agenda hebben”. 

Ook vaccineren wordt in een kwaad daglicht gesteld. Dat er door vaccinaties nog nauwelijks 
mazelen, polio of andere ernstige ziekten voorkomen wordt terzijde geschoven. De ‘anti-vaxxers’ 
hebben opeens door toedoen van de rechts-radicale opvattingen een nieuw wapen gevonden om het 
publiek te beïnvloeden. Naast de onjuiste claims over de samenstelling van vaccins en de 
beweerdelijke schadelijke bijwerkingen is er dan nu de mogelijkheid opeens mensen te overtuigen 
op andere gronden: een vaccin kán wel eens stiekem een chip bevatten waardoor je een willoze 
zombie wordt in de handen van de overheid… 

Dat komt dan weer lekker binnen bij Christenen die claimen dat ‘de eindtijd’ is begonnen. Ze gaan 
zich verzetten tegen vaccineren en meelopen in de andere fake-argumenten die worden aangevoerd 
immers: “De anti-christ wil ons knechten en een chip in ons lichaam brengen!”. Dat een RFID-chip 
niet eens in een gewone injectie-naald past en met een speciale naald gezet moet worden ontgaat ze 
kennelijk net als het feit dat onze wetten dit helemaal niet toestaan (schending lichamelijke 
integriteit van mensen). 

https://www.groene.nl/artikel/de-nieuwe-complotecologie


Radicale fake-news sites als Frontnieuws en Fenixx spinnen er flink garen bij. Want kliks en views 
levert naast de gewenste verspreiding van hun opvattingen ook geld op. 

Voor wie het niet weet: een video op Youtube genereert per 1.000 views ongeveer € 1,-- aan 
inkomsten. Wanneer een video dus duizenden keren gedeeld wordt op sociale media en daardoor 
honderdduizenden keren gezien wordt is dat een flinke opbrengst. “Follow the money” geldt ook 
zéker hier. Het is hetzelfde principe als het pulp-nieuws van de roddelbladen. Het maakt niet uit of 
het waar is, zolang het maar reuring veroorzaakt want: het levert lezers, kijkers én geld op.

Dit zijn dus geen onafhankelijke nieuwsbronnen die werken met gecontroleerde en geverifieerde 
informatie, iets wat journalisten en kranten móeten doen, maar mensen die uit zijn op desinformatie
versrpreiden en financieel voordeel. Ondertussen beschuldigen ze de reguliere media, alleen al door
de term ‘mainstream-media’ steeds maar in bepaalde connotatie te gebruiken, er van ‘fake-news’ te 
brengen. Een trend die groot is geworden door onder andere Donald Trump, een fervent liefhebber 
van ‘alternatieve’ nieuwsbronnen… 

Een wereldwijde samenzwering?
Is er sprake van een wereldwijde samenzwering waarin politiek, media, gezondheidsorganisaties, 
artsen, overheidsinstanties, regionale overheden, e.a. allemaal samen werken om de burger te 
onderdrukken en van alle vrijheden te ontnemen?

Laat het eens indalen, denk eens even hier over na… 
Hoeveel mensen zouden dan wel niet bij deze samenzwering betrokken moeten zijn? 

Nederland telt alleen al ruim 18.000 journalisten, 59.000 artsen, 225 kamerleden (1e en 2e kamer) en
talloze lokale bestuurders. Dan hebben we het alleen nog maar over Nederland. Naast natuurlijk 
allerlei andere betrokkenen zou dat in Nederland neerkomen op al snel 100.000+ mensen die 
betrokken zouden moeten zijn bij deze ‘samenzwering’ en wereldwijd zouden dat er miljoenen 
mensen moeten zijn. 

Denkt u serieus dat als er zó veel mensen bij een samenzwering tegen de burger betrokken zouden 
zijn er niet op zijn minst tientallen mensen “klokkenluider” zouden zijn geweest, in al die jaren? 
Een samenzwering op een dergelijke grote schaal kán simpelweg nooit standhouden laat staan 
verborgen zijn geweest of gebleven. Immers, ook de (zie citaten hierboven) rechts-radicale 
samenzweringen zijn al lang uitgelekt? 

Gek genoeg sluiten veel mensen hier de ogen voor en weigeren te geloven dat het juist die groepen 
zijn die samenzweren, bewust of onbewust, tegen de gevestigde orde én tegen uw gezondheid door 
de huidige medische praktijken (vaccinaties, behandelmethoden, onderzoeken) te ondermijnen en in
een kwaad daglicht te stellen! 

Het is niet zinvol in dit bestek allerlei ‘fake-berichten’ te ontmaskeren. Immers, als je ze nu 
ontmaskert, zijn er morgen weer nieuwe die rondgaan. Iedereen kan zelf Google gebruiken. Lees je 
een bericht of zie je een video, google dan eerst eens op dat onderwerp met de toevoeging “hoax” of
“fact check” en je zult vaak binnen enkele minuten de waarheid kennen.

Er is slechts één samenzwering tegen de mensheid
Er is echter wel degelijk een samenzwering tegen de mensheid gaande, maar dat is een 
samenzwering die veel mensen niet doorzien. Zelfs Christenen niet meer! Dat begon al in het 
paradijs, waar de slang de mens verleidde in opstand te komen tegen God. 



Nog steeds zijn de satan en zijn demonen druk doende samen te zweren tegen God. De chaos op 
aarde is daar mede het gevolg van; de satan beïnvloed mensen. 

De chaos, angst, onzekerheid en sociale onrust, ziekten en natuurgeweld zijn allemaal een gevolg 
van de zondeval. Veroorzaakt door dé samenzwering die de mens te gronde wil richten. Daarvoor 
worden alle middelen ingezet; leugen en bedrog zijn vanaf het begin hét middel geweest, net als 
geld – een drijfveer voor veel mensen.

Jezus waarschuwde ons als volgt: 

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 
mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 
waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar 
en de vader der leugen. – Joh. 8:44

Wordt NUCHTER en WAAKZAAM, zegt Petrus. Maar het woord nuchter staat er niet voor niets 
als éérste!

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen 
verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden 
ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. (1 Petrus 5:7-9)

Waarom moeten we nuchter en waakzaam zijn? Omdat de duivel rondgaat als een ‘brullende 
leeuw’, die hongerig op zoek is naar mensen die hij kan verslinden. Oók en vooral Christenen!


	De vraag is: is dat zo?
	Feiten doen er niet toe
	Een wereldwijde samenzwering?
	Er is slechts één samenzwering tegen de mensheid

