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Betreft: huidige regeringsbeleid van de c-virus crisis
Woerden, 5 augustus 2020

Geachte koning Willem-Alexander,
Bijgaand gelieve u afschriften aan te treffen van de brief en bijlage gericht aan onze ministerpresident.
Hoewel deze politiek verantwoordelijk is voor uw handelen, bent u in geestelijke zin
eindverantwoordelijk voor zijn handelen, zoals ook de wetten door u (en uw voorgangers)
ondertekend werden en worden.
Voor u geldt nog in hogere mate, hetgeen ik in de brief aan Rutte meldde:
‘…

Wat ik in de brief aan NS stelde, geldt uiteraard in hogere mate voor u, als
hoofdverantwoordelijke voor deze zeer schadelijke maatregelen: u zal zich eens voor uw
Schepper moeten verantwoorden. Denk daarbij aan de vele slechte goddeloze wetten en
woorden, waar u persoonlijk verantwoordelijk voor bent (die u hebt mogelijk gemaakt/hebt
uitgesproken).
… Volgens de Bijbel behoor ik hen, die boven mij zijn gesteld te gehoorzamen, m.n.
ook de overheid; ik probeer ook daar naar te leven.
Maar dit kan alleen, als deze overheid zich ook onderwerpt aan Gods woord en haar
beleid daarop baseert. Zodra er maatregelen worden ingevoerd, die daarmee strijdig
zijn, kan ik me daaraan dus niet onderwerpen; aan mijn aardse leven komt ook eens
een eind en dan zal ik me ook (net als u) voor mijn Schepper moeten verantwoorden.
Uiteraard zijn we als volk al eeuwen lang in toenemende mate van Zijn woord, wetten
en leefregels afgeweken en de huidige maatschappelijke problemen (die m.i. ook
alleen maar zullen toenemen, tenzij er een radicale bekering komt), zijn daar o.a. de
gevolgen van.’
Denk ook aan de continue veroordeling van Israel en genomen maatregelen, om haar
economie en veiligheid schade te berokkenen. Ik heb daar al verschillende keren eerder over
geschreven; o.a. de BDS steun (wijn-etiketten). Typering van ‘bezet gebied’, als het gaat pag.
1om het Bijbelse gebied Judea en Samaria, het Israel dwingen Jeruzalem te verdelen met
haar vijanden, die geen vrede willen. Daar zijn heel duidelijke Bijbel-teksten over met zware
oordelen, die m.i. Nederland zeker zullen treffen.
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Hopende en biddende, dat u zich zal bekeren en niet langer het geduld van de Almachtige
JHVH op de proef zal stellen. ‘

Er vanuit gaand, dat u goede nota hiervan neemt en dit zelf biddend zult doornemen en dan
vervolgens zal doen, naar wat uw hart u ingeeft, wens ik u daarbij Gods wijsheid en inzicht
toe.

Ook wens ik u, uw vrouw en uw dochters Zijn sjaloom,
Hoogachtend,

Gerard Boersma

Bijlagen: Kopie brief M. Rutte
Kopie brief NS – R. van Boxtel
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