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Koninkrijks Decreet
D.D. Dag 5, Maand 10, 6007 (syst. dat. 21-12-2020)
Betreft: genocide
aan hugo de jonge
Je bent diep gehooked door de nieuwe wereldorde en daar nu een volle agent voor, in de
nazitijd kwam satan op klompen, nu komt satan door jou op kousenvoetjes, in een innige
omhelzing van hugo de jonge worden de vaccinaties met dna veranderende nanobots in de
de bloedbaan van de nederlandse bevolking gestoken. Geen hoogdravende holle taal van
betogers, complotdenkers of verbitterden, nee, heel eenvoudig de waarheid. Met de juiste
dosis religie vanuit huis meegekregen heeft papa de jonge een perfecte mind controlled slaaf
aan de tweede kamer afgeleverd, zeer vakkundig geprepareerd voor een tijd als deze.
Hij ziet het niet, hij weet het niet, maar verdiept zich ook niet in de feiten, loopt de rails van
zijn programmatie af. Een marionet van het oranjehuis, een marionet van de elite, met hun
population control (georgia guidestones). De loper of het schaakbord van de nieuwe
wereldorde. Een robot zonder liefde, door religie, het droge Logoswoord zonder Zalving,
met alle christenen zondigen aan De Kern Van Wat Jezus Heeft Achtergelaten Op Aarde:
Mattheus 26:13, nooit Daadwerkelijk In De Warmte Van Gods Genezing Gekomen,
dichtgetikt door de koude religie van de kerk in overspel, de protestantse kerk, zich van

kwaad bewust, zeer goed op afstand bestuurbaar vanuit de controlekamer van het comité
van 300, iets is wat de geest erachter is, niet bewust van het niveau van technologie, en de
daadwerkelijke agenda van de aliens achter de nieuwe wereldorde; een slavenstaat, a brave
new world, al afgestompt van echt plichtsbesef, van echte Zorg, een humanoid, mechanisch,
de opdrachten uitvoerende welke de impulstechnologie in de diepte van het kille wezen
aangeeft. Een ultra moderne moordmachine, met zijden handschoentjes de genocide
uitvoerende. Met dat je je Kinderen ismael en sarah hebt genoemd verraad je je fundament.
In De Naam Van De Allerhoogste Gebied Ik je Per Direct je functie neer te leggen, je Diep
Bekeren En Toewijden Aan Hem Die Zijn Bloed Heeft Gegeven, Jezus Christus, God Zelf
Gekomen In Het Vlees, De Zoon Van De God Van Abraham, Izaäk En Jacob, De Schepper
Van Hemel En Aarde, Tot Ware Bevrijding, en het kabinet en het land van de werkelijkheid
van jouw ingeponste agenda op de hoogte te brengen. Het Land Behoort De Allerhoogste En
Zijn HogePriesters Toe!
Dit niet doen resulteert in het Onherroepelijke Oordeel Van God over jouw leven en het leven
van je Geliefden. Nogmaals je bent diep gehooked hugo. Neem contact met Ons op om van
je programma’s en uit deze immense destructie te komen, voor eeuwig breng je onschuldig
bloed over jou en je familie. Goede bedoelingen plaveien de weg naar de hel, door gebrek
aan Kennis gaat het volk te gronde – Hosea 4:6 -, Gods Duidelijke Eindtijd Opdracht Is
Vertrek Uit babylon, Opdat – Openbaring 18:4 -.
Gesproken In Naam Van De Allerhoogste,
David Joshua Israel Immanuel Ben Sion
Apostel, Overziener, Priesterkoning In Het Nieuwe Werk, Reformator
- Jesaja 43:19, Mattheus 26:13, Openbaring 18:4 -
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