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Jesus Christus Is Die Ware God  

En Die Ewige Lewe 
 

 

 

En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die 

eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om 
begrip daarvan te probeer kry.  

Daniël 12:4 
 

 

 
Toe sê hy: Jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word 

geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en 
gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. Nie een van die 

goddeloses sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan. 
Daniël 12:9-10 

 
 

*** 
 

 
Voordat u met die lees van hierdie onderrig begin, 

Mediteer vir 'n paar oomblikke oor die volgende vraag: 
 

 

 
Waar gaan jy jou ewigheid deurbring? 

 
In die Hemel? 

 
Of 

 
In Die Hel? 

 
 

Die Hel is Real, en Hy is Ewig. 
Dink daaroor! 

 
 

 

 
 

 
 

Geniet lees! Mag God Homself aan jou openbaar! 

  



 
 

 

 

 

Waarskuwings 
 

 
Hierdie boek is gratis en kan geensins 'n bron van handel uitmaak nie. 

 
Jy is vry om hierdie Boek vir jou prediking te kopieer, of om dit te 

versprei, of ook vir jou Evangelisasie op Sosiale Netwerke, op 
voorwaarde dat die webwerf mcreveil.org Word aangehaal as die bron, 

en dat die Onderrig geensins verander of gewysig word nie. 
 

Wee die gulsige agente van satan wat hierdie leringe sal probeer 
bemark, en aan al daardie goddelose mense wat graag hierdie leringe 

op sosiale netwerke publiseer deur die adres van die webwerf 
www.mcreveil.org weg te steek, of deur die boodskap te vervals. Weet 

dat jy die geregtigheid van mense kan ontvlug, maar jy sal beslis nie die 

oordeel van God vryspring nie. 
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COVID-19 ENTSTOF: 'N PLANETÊRE VOLKSMOORD PROJEK 
 

1- Inleiding 

 

Liewe broers en liewe vriende, ons vind dit belangrik is om jou te voorsien met 
die transkripsie van 'n kort video deur Frédéric Chaumont, wat waarsku die hele 

wêreld teen die Covid-19-entstof, wat is niks, maar die uitwissing van die 
menslike ras deur die demone wat beheer die wêreld. Hierdie waarskuwing is 

duidelik genoeg en gedokumenteer genoeg om te oortuig om die mees skepties. 
Jy sal vind die video self óf op Frédéric se webwerf of op die mcreveil.org 

webwerf. Vir jou eie onthalwe en dié van jou familie, neem hierdie boodskap 
ernstig, en deel dit so veel as moontlik. Die hele wêreld moet gewaarsku word 

terwyl daar nog tyd is. 
 

Die wêreld kom tot 'n einde en die merk van die dier wat 'n paar duisend jaar 
gelede in die Bybel aangekondig is, is op die punt om effektief te wees, met die 

aankoms van die regering van die antichris. Vir meer inligting, lees asseblief die 
Onderrig getiteld "Die Merk van Die Dier", wat op die webwerf 

www.mcreveil.org in die Einde van Tye -kieslys gevind kan word. 

 
Hierdie gif genaamd die Covid-19-entstof, sodra dit van stapel gestuur is, sal op 

mense in byna elke land in die wêreld opgelê word, as 'n voorwaarde om te reis, 
om te werk, om rond te kom, om te doen inkopies, ens. Dit sal die toestand 

wees wat vervul moet word om toegang tot alles te hê en om jou vryhede te 
geniet. Onthou baie goed dat hierdie gruwelike besluit wat geneem sal word, 

vermoedelik om die Covid-19-pandemie te beveg, niks te doen sal hê met enige 
begeerte om mense teen enige virus te beskerm nie. Dit is 'n sataniese plan om 

die mensdom te vernietig. 
 

Ons het ander waardevolle artikels aan julle beskikbaar gestel wat hierdie plan 
van satan blootlê, waarvan sommige is, "David Icke: Die Sameswering van 

Covid-19; "Covid 19: Verbod van Effektiewe Behandeling"; "Covid-19: 
Maskers en Versperring Gebare is Nutteloos"; "Covid-19: 'n Sappige 

Handel vir Hospitale"; "Die Leuen van die Covid-19 Onthul"; "Dokter 

Waarsku Teen Covid Entstof"; "Covid-19 Entstowwe: Wapens Van Massa 
Vernietiging"; "Professor Jean-Bernard Fourtillan Vrygestel"; "'n 

Begrafnis Direkteur Ontbloot Covid Leuens"; "Die Entstof: 'n Uiters 
Gevaarlike Gif"; "Die Waarheid oor Vigs"; "Konvensionele Medisyne: 'n 

Georganiseerde Volksmoord"; ens en verskeie video's. Jy sal al hierdie 
artikels op die www.mcreveil.org webwerf vind. 

 
2- Entstofwaarskuwing – Die hele waarheid 

 

Frédéric Chaumont vir die webwerf verite-covid19.fr. Goeie more almal. Hier is 
die waarheid oor die entstof wat die Nuwe Wêreld Orde wil om te lê op ons almal. 

Voordat enige verder gaan, 'n waarskuwing op hierdie video lyk dit nodig is. 
Alles wat jy sal sien en hoor in hierdie video, was die onderwerp van baie 

uitgebreide navorsing danksy die hulp van Professor Jean-Bernard Fourtillan 
en Dokter Christian Tal Schaller. Alles wat jy sal hoor, is ten volle 
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verifieerbare op die skakels hier onder hierdie video en ook op die webwerf 
www.verite-covid19.fr. 

 
Kom ons kyk na hierdie patent: WO 2020/060606 A1, waarvan die aansoeker is 

niemand anders nie as die Microsoft maatskappy wat geskep is onder andere 
deur Bill Gates. Hierdie dokument dateer uit 26 Maart 2020. Hierdie patent dek 

'n baie groot aantal van die lande. Trouens, byna die hele planeet. Kom ons 
neem 'n nader kyk na hierdie diagram: Cryptocurrency Stelsel met Behulp van 

die Liggaam-Aktiwiteit Data. Wat is dit? 

 

 
 
Die klein man op die onderkant links, dit is jy, dit is my, die eerste om te kom. 

 
Die Sensor stem ooreen met die nanodeeltjies wat by die entstof bottel gevoeg 

sal word. Dit is 'n bietjie soos 'n mikroskyfie ingeplant onder jou kat of hond se 
vel. Die verskil is dat ons sal vind duisende, selfs miljoene, in 'n enkele dosis 

entstof. Sodra dit met die entstof ingespuit is, sal jy hulle tot die dood en selfs 
daarna hou. U kan nie daarvan ontslae raak nie, jy is gemerk vir die lewe. 

 
Wat is die Gebruiker Toestel (User Device)? Dit is jou selfoon. Dit sal in staat 

wees om te kommunikeer met die nanopartikels dat sal sirkuleer in jou are. 

Natuurlik, jou selfoon is gekoppel aan die internet met... met wat? Met die nuwe 
5G-netwerke natuurlik. Van toe af kan jy raakgesien en geleë word deur die 

owerhede op enige tyd van die dag of nag. 
 

Nou is dit irriterend. Jy wil om te gooi jou selfoon na 'n rivier? Jy wil om te ontplof 
dit in 'n mikrogolf oond? Maar pasop, as jy teëkom iemand wat 'n selfoon het, 

word jy weer raakgesien. En ja, al die selfone rondom jou sien jou. Om te nie 
meer raakgesien word nie, sal jy het om te gaan na die middel van die oseaan, 

na die middel van die woestyn of om 'n bos so lank as wat jy nie sien nie 
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enigiemand met 'n selfoon. Wat gebeur as almal gooi weg sy selfoon? Ja, moenie 
vergeet dat 5G relais kan maklik gevind word in elektrisiteit meter, in stedelike 

meubels strukture, in die radars, rooi ligte, ens. Daarom, om nie meer 
raakgesien word, dit sal nodig wees om te verander die planeet. 

 
Nou, laat se vereenvoudig ons diagram. 

 

 

 
Die entstof en die nanopartikels is gemeng in 'n spuit. Die entstof en die 

nanopartikels word dus gelyktydig in jou liggaam ingespuit. Van daardie oomblik 
af jou selfoon sal onmiddellik jou opspoor. En deur die magie van 5G netwerke, 

jou plek is nie meer 'n geheim vir die owerhede. 

 
Wat is op die spyskaart vir hierdie entstof? Hier is 'n opsomming van die rampe 

van die entstof wat hulle in u liggaam wil inspuit: 

 
- 4 fragmente van MIV1, die VIGS-virus, wat gee ingeënt mense VIGS-sindroom 
en die gevolglike Immuniteitsgebrek. 

- Die DNA-volgordes van die kiem van malaria wat gee malaria te ingeënt 
mense. 

- 157 bykomende DNA en proteïen rye, (sien patent US 8.243.718 B2) die 

teenwoordigheid en die rol van wat onverklaarbare. 
- Nanopartikels wat sal toelaat dat definitiewe beheer van mense ingeënt te 

danke aan 5G. 
 

ChAdOx1 n-Cov-19-entstof dat hulle wil hê om te spuit in jou liggaam bevat: 

 
- ChAdOx1 n-Cov-19: Covid-19 koronavirus gedra deur die ChAdOx1 adenovirus 
vektor. 

- Nanopartikels: beskryf in Microsoft patent PCT/ US 2019 / 038084, wat sal 
toelaat dat die beheer van u te danke aan 5G. 

- Preserveermiddel ontsmettingsmiddels: óf Thimerosal of Formaldehied en 

antibiotika. 
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Covid-19 is 'n kunsmatige koronavirus wat in Frankryk gemaak is deur 

die Institut Pasteur vanaf natuurlike Sars-CoV, koronavirus. Covid-19 is die 

gevolg van verskeie genetiese manipulasies van 'n stam van koronavirus Sars-

CoV wat verband hou met ernstige akute respiratoriese sindroom SRAS, as 

gevolg van 'n steekproef gelys onder die nommer 03 15 89, versamel van die 

bronchoalveolar wassinge van die Sars besmette pasiënte deur wetenskaplikes 

van die Institut Pasteur, voor 2003, by die franse hospitaal in Hanoi (Viëtnam). 

 
Eerste stap: Die Sars-CoV1 was vervaardig deur 'n eerste patent 2003, 

Europese patent EP 1 694 829 B1 en Patent US 012 8224 A1, vanaf die Sars-
CoV versamel in Hanoi voor 2003. 

 
Tweede stap: Sars-CoV2 was 'n voortsetting van die eerste US 012 8224 A1 

patent, beskerm deur die tweede US 8 243 718 B2 patent, in 2011, vanaf Sars-
CoV1. 

 
Derde stap: Covid-19 was afkomstig van die Sars-CoV2, invoeging in sy 

genoom vier rye van MIV, VIGS-virus, om te RNA. Die vader van Covid-19 is Dr 
Frederic Tangy, direkteur van die Entstof innovasie by die Institut Pasteur. 

 
Ten slotte, Covid-19 vervaardig is in Frankryk deur die franse 

wetenskaplikes van die Institut Pasteur, vanaf die natuurlike 

Koronavirus Sars-CoV, dan oorgedra word na Wuhan, waar franse 
mense van die Institut Pasteur doelbewus vrygestel is dit sonder die 

kennis van wetenskaplikes van die Wuhan laboratorium en die Chinese 
regering. Wanneer sy sê, "Covid-19 is nie 'n Chinese virus nie", lieg China 

nie! 
 

Die entstof, sodra dit ingespuit is, sal nie hê 'n onmiddellike effek nie. Dit is eers 
later dat jy sal sterf van malaria, VIGS, of enige ander siekte waarteen jou 

immuunstelsel niks meer kan doen nie. Ten slotte, deur die gedwonge skepping 
van 'n immuungebrek, hierdie entstof sal wegneem alle middele van die 

genesing van enige siekte in jou liggaam, die perfekte misdaad teen die 
mensdom. 

 
So jy meet die graad van perversiteit van hierdie entstofwapen. Ons nooi 

enigiemand wat oorweeg die inligting in hierdie video as vals nuus, om te 

kontroleer hul akkuraatheid op die skakels onder hierdie video. 
 

So eindig hierdie video reeks wat ek stel voor dat jy dit aflaai en deel wyd. 
Dankie vir jou aandag. Ek wens julle almal goeie geluk. 

 
3- Advokate van hierdie sataniese entstof 

 
Die Promotors van hierdie sataniese entstof is Bill Gates en sy bondgenote: 

 
Bill Gates, Emmanuel Macron, Jacques Attali, Agnès Buzyn, Yves Lévy, Olivier 

Véran, Jérôme Salomon, Dominique Martin, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Anthony Fauci, Frédéric Tangy, Adrian Hill. 
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Dis dit! Die mense weet wat op hulle wag! Al wat hulle nou moet doen, is om 

dienooreenkomstig op te tree... 
 

Professeur Jean-Bernard Fourtillan 
Dokter Serge Rader 

Dokter Christian Tal Schaller 
Frédéric Chaumont 

 

4- Gevolgtrekking 

 
Liewe broers en liewe vriende, jy moet weet dat daar het nog nooit 'n goeie 

entstof nie, aangesien jy kan lees in die artikel getiteld "Die Entstof: 'N Uiters 
Gevaarlike Gif", wat jy kan vind op die webwerf www.mcreveil.org, in die 

Gesondheid seksie. Maar, in teenstelling met ander entstowwe wat bedoel was 

vir die volksmoord van slegs 'n paar groepe van mense, hierdie entstof teen 
Covid-19 is uniek in die sin dat dit daarop gemik is om te vernietig al die 

mensdom. Red jouself van hierdie perverse generasie. Tye is verby. Ons 
leef wat die Bybel noem die Einde van die Tye. Bybelse profesieë is vervul word 

voor ons oë. Vir diegene wat nie die Bybel geglo het nie, is dit tyd om aandag 
daaraan te gee. Ons raai u, selfs uit nuuskierigheid, om te lees wat die Bybel 

voorspel het duisende jare gelede, in verhouding tot die eindtyd. Lees Matteus 
hoofstuk 24, Lukas hoofstuk 17, en blaai deur die boek Openbaring. 

 
Nou dat die entstof teen Covid-19 is getoon om te wees 'n gif wie se 

verderflike gevolge sal wees onomkeerbaar, al wat jy hoef te doen, is 
om weg te hardloop van dit. Moenie aanvaar nie die Covid-19-entstof vir 

die wêreld. Hierdie sataniese gif sal nie net vernietig jou liggaam, dit sal 
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ook vernietig jou siel. Weet dat al hierdie goddelose wat moedig jy om 
te neem hierdie entstof is vampiere. Hulle verkoop het, hulle siele aan 

die duiwel, en wil nie om te vergaan alleen. Hulle is duiwels. Moenie na 
hulle luister nie! As jy wil om te verstaan die aard van hierdie mense, en 

hoekom hulle is so goddelose, lees die onderrig geregtig 
"Onderskeiding", wat jy sal vind by www.mcreveil.org. 

 
Waarskuwing: Wanneer die sataniese Covid-19-entstof is van stapel gestuur, 

jy sal sien 'n paar van hierdie wêreld se leiers verrig op die televisie, en om te 
ingeënt in die voorkant van almal. Val nie in die strik van hierdie geveinsdes. 

Sommige sal hul eie entstof verskil van die entstof hulle lê op jou, ander sal net 
voorgee om ingeënt te word. Onthou, hierdie mense is werklike skurke, mense 

wat moet nooit ernstig geneem word. Dus, selfs as u sien dat hulle ingeënt 
word, moet u dit nie naboots nie. Moet nooit hierdie entstof gif van die 

ewige dood aanvaar nie. Hierdie entstof sal jou na fisiese dood en 

geestelike dood lei. MOENIE DIT VAT NIE! MOENIE DIT VAT NIE! 
MOENIE DIT VAT NIE! 

 
Die genade sy met almal wat onse Here Jesus Christus  

in onverganklikheid liefhet! 
  



COVID-19 ENTSTOF: 'N PLANETÊRE VOLKSMOORD PROJEK Bladsy 11 van 11 
 

Bron & Kontak:    Webwerf: https://www.mcreveil.org    E-pos: mail@mcreveil.org 

 
 

 
 

 

Uitnodiging 

 

 
Liewe broers en susters, 

 
As jy van valse kerke gevlug het en wil weet wat jy moet doen, is hier 

die twee oplossings beskikbaar tot jou: 
 

1- Kyk of daar rondom jou 'n paar ander kinders van God is wat God 
vrees en begeer om volgens die Gesonde Leer te lewe. As jy enige vind, 

voel vry om by hulle aan te sluit. 
 

2- As jy nie een kan kry nie en by ons wil aansluit, is ons deure oop tot 
jou. Die enigste ding wat ons jou sal vra om te doen, is om eers al die 

Leringe wat die Here vir ons gegee het, te lees, en dat op ons webwerf 
gevind kan word www.mcreveil.org, om jouself gerus te stel dat hierdie 

Leringe in ooreenstemming met die Bybel is. As jy hulle in 

ooreenstemming met die Bybel vind en gereed is om jou aan Jesus 
Christus te onderwerp en volgens die vereistes van Sy Woord te lewe, 

sal ons jou met vreugde verwelkom. 
 

Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle! 
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