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Datum: Maand 6, Dag 11, Spiritueel Jaar 6007 (systeemdatum 31-08-2020) 
 
Ons Hooflettergebruik Is niet conform de regels van de nederlandse taal,  
En Sinds 2013 Geperfectioneerd. Door Het Hoofdlettergebruik Maken We Onderscheid Tussen Hetgeen Uit het 
babylonisch wereldsysteem In Het Nieuwe Werk Ingegaan Is En hetgeen nog in geestelijk babylon verblijft.  
Het HoofdletterGebruik Heeft Niet Tot Doel te veroordelen, Maar Houdt Juist Een Prachtige Belofte In. 
 
 
Aan rob kerstens, josé lazeroms, peter schmink, nanette van schelven, ditte hak - en kopie khadija arib, 
lodewijk asscher en pieter omtzigt - 
 
Onderstaande Brief Is Op 01-07-2013 Gestuurd Naar jullie voorganger peter veld. Hetgeen In Deze Brief 
vermeld Hebben We In Afgelopen Jaren In Werking Zien Treden. Deze Brief Was Het Breekijzer, in het rotte 
schip genaamd belastingdienst, de eerste troep kwam eruit: de zorgtoeslagaffaire, veel heel veel meer gaat 
volgen. Op 01-05-2014 (syst.dat.) Sprak De Schepper Tegen Ons: Ik Oordeel het land en begin bij de kerk  
En We Ontvingen De Blauwdruk Van Dit Oordeel In Psalm 9.  
Wij Ontvingen Hierbij 2 Kronieken 36:14-16 
 
Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal Trouw-breuk, overeenkomstig  
alle gruweldaden van de heidenvolken. Zij verontreinigden Het Huis Van De HEERE, Dat Hij Geheiligd Had  
In Jeruzalem. De HEERE, de God van hun vaderen, Zond hun Vroeg En Laat Waarschuwende Woorden 
Door De Hand Van Zijn Boden, Want Hij Wilde Zijn Volk En Zijn Woning Sparen. Maar zij spotten met De 
Boden Van God, verachtten Zijn Woorden en maakten Zijn Profeten belachelijk, Tot De Grimmigheid Van De 
HEERE Tegen Zijn Volk Zo Hoog Opsteeg dat er geen Genezing meer mogelijk was. 
 
De Schepper Zelf Voert Een Rechtzaak met het land. Door Dit Eerste Breekwerk zijn jullie in deze positie 
gekomen. Dit Was Pas Een Begin, De Schepper Van Hemel En Aarde Gaat Door Totdat Gerechtigheid 
Gegrondvest Is. Nu De Vraag Aan Het Eind Van De Mail aan peter veld, Aan jullie Gesteld. 
 
Hier Ook Bijgevoegd De Digitale Brieven Die Naar jaap uijlenbroek, mark rutte en wopke hoekstra Zijn 
Gestuurd, Met De KernDuiding Van het diep verdorven fundament van de belastingdienst. 
 
De Allerhoogste Tijd Voor De Radicale KoersWijziging, Deze Is Aan Het Gebeuren,  



Bij Deze De Uitnodiging Om Er In Mee Te Gaan. 
 
In Naam Van De Allerhoogste, 
 
David Joshua Israel Immanuel Ben Sion 
Apostel En PriesterKoning In Het Nieuwe Werk – Jesaja 43:18-19, Openbaring 5:20 - 
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Aan jaap uijlenbroek 
 
Op 01-07-2013 ben ik met uw voorganger peter veld uit Oprechte Zorg en 24/7 Meeleven In Gesprek Gegaan 
Naar Aanleiding van onderstaande Brief. Op het moment dat we Deze Brief Stuurde Is Gods Oordeel Voor de 
belastingdienst Ingegaan, Hij Zelf Is De Oorzaak van alle zogenaamde 'problemen' binnen de top van de 
belastingdienst, maar het zijn geen problemen, het Is Uitzuivering, Dus Een Uitdaging, Welke ik nu Voor  
u Leg. 
 
Hierbij Vraag ik u ons Verzoek om ons Ruimte Te Geven om Te Leven Zoals onze Schepper Dit Voorschrijft 
in Het Boek Handelingen 2 serieus te nemen en ons daarbij te Helpen, in plaats van ons in De Weg Te Staan. 
Hoog tijd Om Normaal Te Gaan Doen… we zijn het hierin eens met rutte.  
Voor Een Goed Begrip van onze manier van Samenleven, Lees Het Volgende Artikel: 
 
Fundamenteel Anders Leven1, Een Immense Verrijking Voor De Samenleving 
 
het stelsel van de belastingdienst is moordend voor Deze Door God Ingestelde Manier Van SamenLeven. 
 
God Is de belastingdienst aan het Reformeren, het is aan u of dit door Oordeel Of Door Zalving Gebeurt. 
Helpt u ons, Dan Verbindt God Zijn Zalving Eraan, negeert u ons en werkt u ons daarmee tegen, Dan Komt 
God Met Zijn Oordeel. 
 
God En Wij Verlangen Naar Het Eerste. 
 
In Afwachting Van uw Reactie, 
 
David Joshua Israel Immanuel 
 

d.d. 01-07-2013 

Aan peter veld, 
 
De tijden veranderen, ook voor de belastingdienst. Logge apparaten als de belastingdienst zijn vaak moeilijk 
mee te krijgen in de veranderingen van het nederlands maatschappelijk landschap en het wereldtoneel. 
Het is als het keren van een oud roestig schip; alles kraakt en neigt te breken. 
En dan hebben we het nog over een rustige zee, wat nu als er een wilde vaart aankomt, 
een ontzettend krachtige wind en van alle kanten komende 
huizenhoge golven. Wat gebeurt er als dit logge roestige en krakende schip deze wilde storm en onstuimige 
zee in gaat? Juist, het zal ogenblikkelijk breken, 
door de golven verzwolgen worden en naar de diepte zinken. Het maakt niet uit, 
welke kapitein aan het roer staat, dit schip kan deze storm en zee niet aan. 
 

 
1 Zie Website RiverOfFullness.org -> Equipment -> Articles, In Het ZoekVenster ‘Fundamenteel’ En de enterknop 
intypen, Links Verschijnt Het Artikel Fundamenteel Anders Leven 

http://mailchi.mp/2513515fd4d4/fundamenteel-anders-leven-een-immense-verrijking-voor-de-samenleving?e=%5bUNIQID%5d


 
 
Bovenstaand schip is de belastingdienst als deze ervoor kiest als dit huidig systeem te blijven, in de komende 
ongekende storm en wilde zee. Wat de belastingdienst nodig heeft is dus niet een andere kapitein, maar een 
Architect, die expert is in het bouwen van schepen, die de komende historische Storm en woeste zee aankan. 
Het wereldtoneel verandert compleet, degenen die op dit moment de macht in handen lijken te hebben 
koersen de wereld doelbewust op grote chaos af. 
Waarom? Omdat ze hun eigen nieuwe wereldorde uit de komende chaos willen creëren. 
Hierin zullen ze alleen dat ontzien wat hun agenda ten goede komt. 
Een mensenleven is niets waard. 
 
Het gaat veel verder: God oordeelt deze door de rebelse mens gecreëerde wereld. Het Woord van God 
noemt deze wereld zonder God: babylon. 
 
1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, 
en de aarde werd verlicht door zijn Heerlijkheid. 
2 En hij riep uit met Krachtige Stem:  Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote babylon, 
en een woonplaats van demonen geworden, 
een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine 
en weerzinwekkende vogels. 
3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, 
en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, 
 en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. 
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, 
Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, 
en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 
5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, 
en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. 
6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, 
en vergeld haar dubbel naar haar werken. 
Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen 
ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. 
Openbaring 18:1-6 
  
Daarbij wordt er over babylon gezegd: 
  
Verblijd u over haar, Hemel, Heilige Apostelen en Profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. 
  
23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van 
een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. 
Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. 
24 En het bloed van Profeten en Heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, 
is in deze stad gevonden. 
Openbaring 18:23-24 
 
Nu is de tijd van dit Oordeel! Het Oordeel waar een zo'n 1900 jaar geleden al door Johannes van Patmos, 
geïnspireerd door de Geest van God, over geProfeteerd werd. 
Door dit Oordeel zal alles wat niet volgens de Orde van God wordt gebouwd, zoals Hij het Aangeeft in 
Zijn Woord geen stand meer houden. 
De strijd, die al sinds de zondeval gevoerd wordt zal komende jaren tot een climax komen. Hoe 



ongeloofwaardig voor velen, maar het huidige wereldsysteem wordt niet geleid door rechtvaardige mensen,  
of door goed bedoelende mensen, deze wereld wordt geleid door een satanische priesterschap in alliantie 
met gevallen engelen, met in hun greep heel veel goedbedoelende mensen. Door bloedoffers verkrijgen ze en 
hebben ze macht van satan verkregen. 
Zij trekken aan de touwtjes in het huidige satanische wereldsysteem en laten de rest van de bevolking als 
marionetten voor hen werken. 
Het merendeel van de burgers is totaal onwetend en wuiven het bovenstaande weg onder het kopje 
‘conspiracy theories’ en paranoide denken. 
Dit met als gevolg grote schade voor hun eigen levens en de levens van de mensen om hen heen. 
 
 
Maar God heeft vanaf het begin van de Schepping al de Belofte gemaakt, dat er een Rijk zou komen dat door 
Zijn Zoon Jezus Christus bestuurd zou gaan worden. 
Hij zond Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde om de Weg voor het Koninkrijk te bewerken, waar Hij Koning 
over is. 
 
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. 
Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, 
opdat Ik niet aan de joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 
Johannes 18:36 
 
Zijn Koninkrijk is een Koninkrijk in de Hemel. Dit Koninkrijk zal door Zijn Uitverkoren Dienaren heen in deze 
tijd naar de aarde Bewegen. 
Zijn Dienaren zijn de Architecten; zij zijn de Heiligen, zij zijn de Apostelen en Profeten, die in het boek 
Openbaring genoemd worden. Zij zijn het die van God de Blauwdrukken hebben gekregen om Het Schip Te 
bouwen, die de huidige storm en de bevuilde wilde zee zal kunnen trotseren. Sterker het zal Dit Nieuwe Schip 
alleen maar krachtiger maken. 
Opmerkelijk is, dat vele Van Deze Geroepen Apostelen En Profeten zich hun Roeping niet Bewust Zijn. 
 
Deze Heilige Apostelen en Profeten zijn in voorgaande jaren klaargemaakt om Zijn Volk en ieder die zich 
daarbij aan zal sluiten door de komende tijd heen te loodsen. Grote machtsverschuivingen vinden op dit 
moment plaats, want de machthebbers van deze wereld zullen teniet gedaan worden door Zijn Koningschap 
en door Degenen, die Hij heeft aangesteld! 
 
Heilige Apostelen en Profeten zullen het Koninkrijk dat op aarde aan het neerdalen is gaan leiden. Het Woord 
van God noemt dit het Nieuwe Jeruzalem. 
Dit zal geen organisatie zijn, maar een Organisme. De Relatie van God met mensen en van mensen 
onderling staat centraal op basis van de Zuivere geHeiligde Liefde: de eerste twee geboden.  
 
34 Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had,  
kwamen zij bijeen. 
35 En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: 
36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 
37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 
heel uw verstand. 
38 Dit is het eerste en het grote Gebod. 
39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
40 Aan deze twee Geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 
Mattheus 22:34-40 
 
Verblijd u over haar, hemel, heilige Apostelen en Profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. 
Openbaring 18:20 
 
Alles wat mensen schaadt zal afgebroken worden. De Mensheid zal weer een Organisme worden, ook zal de 
manier waarop we met aardse materie en dus ook met geld omgaan compleet anders worden.  
Geldzucht is namelijk de wortel van alle kwaad en de mammon is de god van hen die geldzuchtig zijn 
of angst voor tekort hebben. 
De macht van deze mammon is onlangs gebroken in hen die zijn geroepen om vanuit Zijn Koninkrijk te gaan 
richten. 
 



De belastingdienst is een systeem welke door mensen in stand wordt gehouden. De belastingdienst is niet 
gebaseerd op de Gerechtigheid van God, maar op ideeën en afspraken van mensen, die God aan de kant 
hebben geschoven en menen het zelf te kunnen, dit in alliantie met gevallen engelen. 
De belastingdienst is gebouwd op een wereldsysteem dat door satan en zijn gevallen engelen gecreëerd is 
om de kostbare Schepping van God te parasiteren en leeg te zuigen. Het diepste fundament is angst, van 
hieruit ijzeren stellingen van controle! Nu is het Oordeel over dit babylonisch systeem en dus ook over het 
systeem genaamd belastingdienst.  
 

 
 
Het wereldsysteem en dus ook de belastingdienst is vanuit de Vader gezien, Dus Vanuit Het Juiste 
Perspectief Gezien zeer destructief voor Zijn Schepping, en wat destructief is voor Zijn uiteindelijke Plan zal 
verdwijnen! 
 
Wat moeten jullie, die het systeem belastingdienst uitdragen, doen? Allereerst je Diep Bekeren tot de Koning 
der koningen en de Heer der heren Jezus Christus. Hij heeft van de Vader alle Autoriteit in de Hemel en op  
de aarde verkregen. Hij wil jouw  Redder, Vriend maar ook Koning zijn. Doordat Hij de Weg is gegaan,  
die de Vader Hem heeft gegeven en al onze zonden aan het Kruis op Golgotha gedragen heeft, aan het Kruis 
gestorven is, en vervolgens Glorieus is opgestaan en Hij daardoor jou en mij in zichzelf verzoend heeft  
met de Vader, de Schepper van Hemel en aarde. Geef je aan Zijn Liefde en Zijn Heerschappij over en je zult 
Vergeven worden van je zonden en van je (contextuele) ongerechtigheden Gereinigd en Genezen worden. 
Kern Hierin Is Hetgeen Jezus Opdraagt In Mattheus 26:13, Dat Wanneer Dit Evangelie Gesproken Wordt Ook 
Gesproken Wordt In Gedachtenis Aan Wat Zij ( Maria Magdalena ) Aan Hem Gedaan Heeft, Hem Gezalfd 
Voor Hetgeen Komen Ging. Een Diep Geheimenis, Het Verstaan Hiervan Is De Enige Toegang Tot De 
Zalving Welke Noodzaak Is Tot Redding, Tot Leven En Tot Een Zuivere Rechtvaardige SamenLeving. 
 
Door gewoon een simpel gebed, waarin je Hem vraagt in je leven te Komen en Zichzelf aan jou te 
Openbaren. Neem vervolgens contact met ons op, wij zijn door Hem aangesteld als Zijn Apostelen en 
Profeten, we hebben de Blauwdrukken ontvangen van het komende Hemelse Jeruzalem, we mogen jullie 
Apostelen zijn. 
Dit betekend dat jullie in de Orde van God gaan komen. Vervolgens zullen jullie geleid gaan worden door de 
Openbaring, die wij voor jullie eigen levens ontvangen. Maar daarbij zullen wij ook de Blauwdrukken delen 
over de juiste manier hoe om te gaan met de geldstromen binnen de landen en dus ook nederland, God heeft 
het ons geopenbaard. Dit zullen we doen in samenwerking met ons Apostolisch Profetisch gebedsteam, 
waarin zij haar unieke gaven heeft en zelf van God hoort. 
 
Hoe zal het zijn? 
 
Het Koninkrijk van God is op aarde Gegrondvest door de Kruisdood en de Opstanding van Jezus Christus.  
Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen, 
en zit op Zijn Troon aan de Rechterhand van God, Hij is de Grote HogePriester. De mensen op aarde zullen 



gericht gaan worden door de 144.000 Apostelen en Profeten, die Hij daar in deze tijd voor apart heeft gezet / 
geheiligd heeft. Elk van deze 144.000 heeft zijn of haar eigen Mandaatsgebied. Deze 144.000 zullen zijn 
vrijgezet, door Zijn twee Getuigen, die op dit moment al op aarde actief zijn om dit grote einde EindtijdPlan te 
volvoeren. Je kunt over hen lezen in het Boek Openbaring hoofdstuk 11. Alles wat zich niet voegt naar wat 
deze twee Getuigen spreken, zullen geOordeeld worden, door het Woord van God dat uit hun mond komt, het 
boek Openbaring beschrijft dit als Vuur! Ze gebruiken de van de Vader gegeven Autoriteit om weg te rukken, 
af te breken, te vernielen en omver te halen, vervolgens zullen zij bouwen en planten (Jeremia 1:10).  
 
Verschillende aspecten van de Orde van God voor een samenleving vinden we terug in het boek Leviticus. 
Dezen zullen onder de Autoriteit van Jezus Christus weer hersteld worden op aarde. Hieronder vallen de 
Heilige Eeuwige feesten van God, het Jubeljaar, het Sabbatsjaar, en vele zaken meer. Lees in dit verband 
Leviticus 23. Let wel nederland zal Gericht gaan worden door de Geest achter deze verordeningen, Het Zal 
Nu Gaan Om De Substantie Van De Feesten. Hierin Zijnde Wordt  de vloek teruggedrongen Enen de Zegen 
verkregen in het land! (Jesaja 33). De Heilige Feesten Zijn Diepten Van Leven Welke We Binnen Gaan In De 
Dans Met Jezus De Christus. 
 
Als Apostelen en Profeten bieden we jullie aan om met ons deze Overgang te maken, naar hetgeen Onze 
God, de Schepper van Hemel en aarde tot stand aan het brengen is op aarde.  
Ook jij als directeur generaal van de belastingdienst zal in deze tijd snelle keuzes moeten maken.  
 
Weet dat de Vader wil dat de mensen nu werkende bij de belastingdienst ook deze ongekende 
transformatie gaat doormaken, Hij wil dat het een dienst aan Zijn Koninkrijk wordt. 
Fundamentele hardnodige wetswijzigingen zullen na Bekering direct doorgevoerd worden. 
 
Peter, we zijn serieus en wij willen in gesprek gaan over hoe wij als Priesters van God Bewegen In Het 
Centrum Van de samenleving en wat er fundamenteel anders moet om Een SamenLeving Te Krijgen Welke 
Vanuit En Door De Heilige Geest Door Zijn HogePriesters Heen Wordt Aangestuurd 
die van God Gegeven Leefruimte te geven. Hiermee doelen we mede op het Handelingen 2 Bewegen,  
welke wordt beschreven in het door de vermeende nederlandse Staat* erkende Woord van God. 
Wat ons op dit moment door de vermeende nederlandse staat onmogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen je 
bij deze om contact met ons op te nemen. 
 
*Dat het Woord van God door de vermeende nederlandse staat erkend wordt blijkt uit het feit dat de 
statengeneraal destijds opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van de STATEN vertaling en dat er 
onlangs door de koninklijk bekroonde uitgeverij royal jongbloed een herziene STATEN vertaling is uitgegeven. 
 
Mocht je op ons aanbod niet ingaan, dan ben je in ieder geval geïnformeerd en dus niet meer onwetend, je 
draagt grote verantwoordelijkheid. 
  
  
We bidden jullie Zijn Zuivere Liefde en Openbaring toe, 
 
In Naam Van De Allerhoogste, 
 
David Joshua Israel Immanuel Ben Sion 
Overziener, Apostel En PriesterKoning In Het Nieuwe Werk 
- Jesaja 43:19, Openbaring 5:20 -  
  
           …En Zijn Stem Klonk Als Het Geluid Van Vele Wateren... (Openb.1:15b)     
                            ...en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. (Mat.12:30) 

 
 


