
Van:   
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 14:42 
Aan: 
Onderwerp: Open brief aan Mark Rutte van Pastor David Maasbach. Boeren voor Nederland in voor- 
en tegenspoed. Roger Vliegers: Rutte Geboeid. Romeo's, de NL Doodseskaders ? Boer Afhankelijk. 
Profetie Verstomd. Ik val niet uit Zijn hand. 
 
Geachte Geestelijke Leiders van Nederland, 

Open brief aan Premier Mark Rutte van Pastor David 
Maasbach. 

Open brief aan Mark Rutte van Pastor David Maasbach over de Zegen die de Boeren zijn. 
ChristenUnie, u zou dit moeten weten: Maak er een breekpunt in de Coalitie van ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6 LfQojh s 

 

David Maasbach is een Nederlandse evangelist en voorganger uit de Pinksterbeweging. 
Hij is pastor van het Capitol Evangelie Centrum in Den Haag. 

Reactie van een intelligente vriendin... 



 

 

 

Boeren voor Nederland in voor- en tegenspoed. 



 

 

Roger Vliegers: Rutte Geboeid. 



 

 

https://twitter.com/nporadio1/status/1348962025259626496 

"Een premier die zegt dat hij de wet overtreedt als het hem uitkomt,  
vind ik eerder horen bij een banaan, dan bij een polder." 

 

Romeo's, de NL Doodseskaders ? 



 

Boer Afhankelijk. 

 

De komende jaren zult u veel pastorale hulp dienen te geven niet alleen aan de boeren, 
maar ook hen die van hun bestaan afhankelijk zijn. 
De acties van de boeren zijn nog lang niet voorbij en steeds meer burgers sluiten zich aan. 

Wereldwijde aandacht voor protest Nederlandse boeren: 'Stikstofbom ontploft'. 



 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5318038/media-buitenland-wereld-
berichten-nederlandse-boeren-protesten 

Profetie Verstomd. 

Waar blijft uw profetische woord ? Is de profetie verstomd ? 
Geef op z'n minst publiekelijk aan dat u het eens bent met Pastor David Maasbach. 

 

 



Ds. M.D. Geuze, oud-predikant van de Hervormde Gemeente te Nunspeet.  

Ik val niet uit Zijn hand. 

Ik val niet uit Zijn hand (Psalm 16)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtmFelxuLoI 

Een lied over alles wat ons bezig kan houden in ons leven.  
Mooie dingen, maar ook moeilijkheden en zorgen. In alles mogen we vertrouwen op God. 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  




