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============================================================= 
Deze aangepaste versie van de Amerikaanse 'Declaratie van Onafhankelijkheid' naar huidige 
omstandigheden door Scott Kesterson van de podcast BardsFM. Zo goed mogelijk vertaald (soms 
met redactionele opmerking) vanuit het Engels door P.A. Triot, Christen. 
 

Wat Scott Kesterson beschrijft is niet specifiek voor Amerika. Amerika is het enige land waar God 
boven alles is gesteld door de Founding Fathers. Had Nederland niet een Republiek? Zijn we dat 
nog steeds? WWII en onze Amerikaanse Bevrijder (nog onder US gezag, dus Staat van de USA 
Republiek)? Wie heeft onze vrijheid van ons weggenomen? Het maakt niet uit. Wij De Mensen 
hebben alleen God boven ons. Geen enkel andere mens zal onze vrijheden wegnemen en ze onder 
voorwaarden aan ons terugeven. 
 

========================= INTRODUCTIE ========================== 
 

Om aan te geven wat het betekent voor een natie om God als eerste / in het centrum te zetten 
geef ik een overzicht van de natuurlijke scheppingsorde.  
 

1. God (Eeuwig Almachtige); de enige soevereine entiteit waaruit de volledige creatie voortkomt 
 

2. De soevereine (goddelijke) Mens: ik, jij, wij 
    # De mens als individu in tegenstelling tot de mens als een collectief met een gedelegeerde 
       soevereiniteit over de gehele schepping, tevens de daaruit voortvloeiende families, 
       bondgenootschappen, stichtingen, etc. 
 

3. Natuurlijke wetten,o.a.: niet doden, niet stelen, niet dwingen 
    => Het Handvest van de Aarde 
    => Het handvest van Compassie 
 

4. Universele wetten (Universele rechten van de Mens) 
    => De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (UVRM 1789/1948) 
 
5. Verdragen (verdrag boven Staat) 
    => De Europese Verklaring van de Rechten van de Mens (EVRM) 
 

6. Staten op grondwettelijke basis. 
 

7. Creaties van de Staten: 
    # Koningshuis 
    # Regering 
    # Grondwet 
    # Rechterlijke macht (UCC: Uniform Commercial Code; handelswetgeving, handelsrecht) 
    # Wetten (maritiem recht): Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Belastingwetgeving 
       (alle publieke wetgeving waaraan BurgerSlaven (BSN, Sofi) ondergeschikt zijn gemaakt).  
    # De Eed: politie, leger, boa (zweren trouw aan koningshuis+diens wetten, niet aan burgers of mensen). 
 

8. De burgers, de natuurlijke personen (met ID) 
 

9. De dieren (er is wetgeving of plannen daartoe waar dieren boven personen worden gesteld) 
 

10. De planeet (niet wij de mensen vernietigen de planeet, maar [zij] de globalistische parasieten) 
 

Snapt u waarom de Gestapo (voorheen bekend als Politie) eerst uw ID wil hebben (overigens niet 
verplicht in de meeste gevallen)? Na overhandigen van de ID zegt u feitelijk: ik ben vanaf nu niet 
langer ‘Mens’ (baas over o.a. politie, regering, koningshuis; met alle rechten) maar de natuurlijke 
persoon (ondergeschikt aan Politie; vrijwel zonder rechten in het corrupte ‘maritieme’ recht), slaaf. 
U ziet waar de dieren en de planeet staan in ogen van de zichzelf tot Planeet-Opzichters benoemde 
DeepState, die (gelukkig steeds minder in de schaduwen) 100% over de Creatie willen heersen en 
deze willen vernietigen. Zie schema ‘machtspyramide’ aan het eind van het document. Er moet 
nog een en ander gebeuren en opgeruimd worden na de Overwinning voordat de natuurlijke 
scheppingsorde breed gedragen kan worden. 
 

Een burger is geen mens. Een mens kan er telkens weer (per geval) voor kiezen om burger te zijn! 
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Wij mensen zijn vergeten waar WIJ staan in de rangorde. Als we ons, ondanks onderlinge 
verschillen en alle pogingen van de Parasieten om een wig tussen ons te plaatsen, verenigen tegen 
onze gemeenschappelijke vijand dan valt er niemand en komen we van dat gespuis af. 
 

Verenig en verbroeder! Power to the People! 
 

 
Bronnen van sommige plaatjes zijn onbekend. Dit is geen commercieel product. Het voorziet in informatie. Ik ga derhalve 
uit van algemeen nut. Wie aantoont eigenaar te zijn kan verzoeken tot verwidjering. 

 
Wij zijn met velen. Zonder ‘verdeel-en-heers’ zijn [ze] nergens. Samen sturen wij de criminele 
regeringen en hun handlangers naar Neurenberg2.0 of plekken waar ze nog nuttig werk voor de 
maatschappij kunnen betekenen. Nadat een groot aantal van hen door rechters van militaire 
tribunalen tot de dood zijn veroordeeld.… hebben ze hun onvermijdbare afspraak met God. Ik heb 
zo’n vermoeden dat ze daarna een warme vakantiebestemming zullen krijgen. Eeuwig branden 
aan het Meer van Vuur, de Hel. Ik bied me aan als vrijwilliger voor het bedienen van het knopje 
van de vuilstortkoker naar beneden. Een complimentair flesje water. Have a nice (after)life.  
 

Ondanks dat ik liever geen politiek in dit document wilde opnemen, geeft onderstaand plaatje op 
nationaal niveau aan welke mensen uitsluitend op het gebied van vrijheid voor ons werken en 
welke voor hun duistere Meesters. Zij werken voor buitenlandse meesters die niet democratisch 
door de bevolking zijn gekozen (en zelfs ongewenst zijn) en ondermijnen onze cultuur, onze 
samenleving, onze natie van binnenuit en buitenaf. Zij werken voor buitenlandse mogendheden, 
commerciële globalistische organisaties, en schepsels in de schaduwen. Zij hebben schijt aan wat 
de bevolking wil en schijt aan de natuurlijke scheppingsorde. Tijd om de bezem uit de kast te 
halen en de schoonmaak te starten ... 
 

 
 
“Militairen starten geen oorlogen. Het zijn de politici die dat doen.” 
 
Dan nu … 
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============================================================= 
De Patriot's Onafhankelijkheidsverklaring voor de Strijd voor de Mensheid 

 
Er komt een moment dat waarheid moet worden gesproken ongeacht de gevolgen van de 
boodschap. De Founding Fathers (Amerika) begrepen dat toen zij de Onafhankelijkheidsverklaring 
ondertekenden. Zesenvijftig mannen ondertekenden hun naam onderaan het document en 
beloofden elkaar en de nieuwe natie, hun leven, hun fortuin en hun Heilige Eer. Wij, Het Volk van 
deze Verenigde Staten, om een meer perfecte Unie te vormen, vestigen gerechtigheid, verzekeren 
binnenlandse rust, voorzien in de algemene verdediging, bevorderen het algemeen welzijn en 
stellen veilig de zegeningen van vrijheid en nageslacht voor onszelf en alle Patriotten wereldwijd, 
hebben hetzelfde beloofd en doen dat nu opnieuw. 
 
Deze woorden galmen vandaag de dag nog in volle waarheid na; dat wanneer het in de loop van 
de menselijke gebeurtenissen voor een volk noodzakelijk wordt om de politieke banden te 
verbreken die hen met een ander hadden verbonden en om onder de machten van de Aarde de 
aparte en gelijke positie in te nemen waarop de Wetten van de Natuur en Natuur’s God hen recht 
geven, het een fatsoenlijk respect voor de meningen van de mensheid vereist dat wij de oorzaken 
uiteenzetten die ons tot deze separatie aanzetten. 
 
Voor wat wij nu identificeren als de Diepe Staat en de Wereld's Elites, jullie zijn zowel de oorzaak 
van onze separatie en de reden voor ons om openlijk te verklaren dat wij onszelf vrij en soeverein 
verklaren, zoals verklaard door onze Founding Fathers en zoals aan ons gegeven door God. Jullie, 
de Diepe Staat en de Wereldwijde Elites, worden hier verklaard als de VIJAND van WijHetVolk 
(WijDeMensen) en de gehele mensheid van over de gehele wereld. Op deze heilige gelofte 
verklaren WijDeMensen de oorlog aan jullie en aan alles waar jullie voor staan en wat jullie 
vertegenwoordigen. [Diepe Staat ... DeepState, ook wel genoemd: Illuminatie, Elite] 
 
Zoals onze Founding Fathers schreven en zoals wij vandaag herbevestigen, houden wij deze 
waarheden als vanzelfsprekend, namelijk dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat zij door God, 
onze Schepper, begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare Rechten en dat onder deze rechten 
ondermeer zijn: Leven, Vrijheid en het nastreven van Geluk. 
 
Dat, om deze rechten veilig te stellen, Regeringen onder de mensen zijn ingesteld, die hun 
gerechtvaardigde macht ontlenen aan de toestemming van WijDeMensen, zodat wanneer enige 
regeringsvorm crimineel en destructief voor deze doeleinden wordt, WijDeMensen het recht 
hebben deze toestemming te veranderen of af te schaffen en een nieuwe regeringsvorm in te 
stellen die haar grondslag legt op zodanige principes en haar machten organiseert in zodanige 
vorm, die het meest waarschijnlijk is om onze Veiligheid en Geluk te bewerkstelligen.  
 
Gematigdheid en GELOOF zullen inderdaad voorschrijven dat lang gevestigde regeringen niet 
moeten worden veranderd omwille van lichte en voorbijgaande oorzaken; dienovereenkomstig 
heeft alle ervaring aangetoond dat de mensheid eerder geneigd is om te lijden, zolang het kwaad 
enigszins te lijden is, dan om zichzelf het recht toe te kennen de vormen waaraan zij gewend zijn 
af te schaffen. Maar wanneer een lange reeks van misbruiken, verraad, opruiing, misdaden tegen 
de menselijkheid en verachtelijke gruwelen tegen Gods kinderen de genade van God te boven gaat 
en de verdraagzaamheid die ZIJN volk u heeft betoond  te boven gaat, wordt het onze plicht zulk 
een verachtelijk kwaad en onwettig bestuur van ons af te werpen en nieuwe Wachten in te stellen 
voor onze toekomstige veiligheid en welvaart.  
 
Jullie, de leden van de Diepe Staat en de Wereldwijde Elite (toegevoegd: vanaf heden 
Wereldwijde Parasieten), zijn de VIJAND van WijDeMensen en alle Patriotten 
wereldwijd. Wij voeren (toegevoegd: vooralsnog geweldloos, maar wij mogen ons in 
bepaalde gevallen van God met geweld verdedigen) oorlog tegen jullie en tegen alles 
waar jullie voor staan en alles dat jullie vertegenwoordigen. 
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Voor jullie allen van de DiepeStaat (DeepState) en de Wereldwijde Elites (Wereldwijde Parasieten), 
jullie geschiedenis van het heden is een geschiedenis van herhaalde verwondingen en usurpaties 
die allemaal als direct doel hebben de vestiging van een absolute Tirannie over de Wereld. Laat 
deze FEITEN voorgelegd worden aan een ontwaakte Wereld: 
 
# Jullie macht en rijkdom komen voort uit de manipulatie van waarheden en de exploitatie van 
onze door God geschonken talenten ten bate van jullie maniakale visies van controle en de offers 
aan jullie Luciferiaanse afgoden en valse goden. 
 
# Jullie hebben je zielen verkocht aan de duistere kunsten van macht en hebzucht, het opbouwen 
van legers van onwetende dwazen, offeraanbidding, vernietiging van onschuldigen, bedreiging, 
angst, chantage en dwang. 
 
# Jullie ondermijnen rechtssystemen en wetgeving in strijd met de wil van het volk voor uw eigen 
persoonlijk gewin en uitbreiding van macht. 
 
# Jullie hebben je aangesloten bij buitenlandse machten, geheime genootschappen, bankiers en 
financiers die allemaal het gemeenschappelijke doel nastreven: de vernietiging van de Verenigde 
Staten, de onderwerping van WijDeMensen en Patriotten wereldwijd. 
 
# Jullie hebben ontelbare levens en families verkracht, vermoord, gemarteld, belasterd en 
vernietigd voor jullie plezier, het vergaren van rijkdom en de vreugdevolle kick van de adrenaline 
van macht. 
 
# Jullie hebben een economische oorlog gevoerd tegen WijDeMensen om lonen te vernietigen, 
gemeenschappen te verarmen, economische slavernij op te leggen en hele bevolkingen te dwingen 
te buigen voor uw wil en modicum van rantsoenen. 
 
# Jullie hebben de oorlog gestart tegen WijHetVolk met ingebedde criminelen, drugs, illegale 
vreemdelingen en de media, waarbij jullie feiten (toegevoegd: weglaten en) verdraaien, de 
waarheid criminaliseren en opruiende meningen hebben gemanipuleerd tot agenten van haat en 
geweld. 
 
# Jullie hebben medicijnen, voedsel, water en consumptiegoederen bewapend om langdurige 
lichamelijke en geestelijke aftakeling, genetische schade en biologische vernietiging te garanderen. 
 
# Jullie hebben wettelijke en justitiële systemen gecorrumpeerd om ervoor te zorgen dat 
WijHetVolk onder constante dreiging/druk van straf of gevangenisstraf gebukt blijft, terwijl jullie, 
de Elites, ongehinderd en zonder dreiging van wettelijke gevolgen mogen opereren. 
 
# Jullie hebben het vertrouwen en de pacht van jullie Ambt geschonden, jullie eed aan God, de 
grondwet en de vrije en soevereine burgers van deze Republiek. 
 
# Door gebruik te maken van inlichtingendiensten, ontworpen voor oorlogsgebruik, hebben jullie 
illegaal burgers van de VS en Patriotten over de hele wereld bespioneerd en dossiers en 
chantagemiddelen aangelegd die worden gebruikt om levens en families te controleren, 
beïnvloeden en vernietigen; 
 
# Door middel van jullie gemanipuleerde rechtssysteem en activistische anti-grondwettelijke, anti-
Christelijke, anti-Amerikaanse rechters en advocaten, hebben jullie een rechtsoorlog tegen 
"WijHetVolk" gevoerd met als doel de Grondwet te degraderen, de autoriteit en legitimiteit van het 
ambt van de President (aanvulling: uw regeringsleiders) te vernietigen en Amerikaanse burgers 
(lees: mensen op de wereld) te straffen die geloven in leven, vrijheid, het nastreven van geluk en 
het geloof in de almachtige God. 
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# Door gebruik te maken van jullie omvangrijke hoeveelheid inlichtingen- en beïnvloedings-
instrumenten hebben jullie vrije en eerlijke verkiezingssystemen (mijn aanvulling: wereldwijd) 
gemanipuleerd om er zeker van te zijn dat iedereen die gekozen wordt voor een functie op Staats- 
of Federaal niveau (aanvulling: Provinciaal- en zelfs Gemeentelijk niveau) een gecontroleerde 
agent van jullie agenda is of wordt, om er zeker van te zijn dat WijDeMensen nooit een 
representatieve stem hebben. 
 
# Met behulp van buitenlandse regeringen en inlichtingendiensten, met name het Verenigd 
Koninkrijk, GCHQ, de Kroon, de Kroonkerk, Canada, Italië, Frankrijk, Australië, Oekraïne, het 
Vaticaan, multinationale ondernemingen en China, hebben jullie een inlichtingen- en mediaoorlog 
tegen WijHetVolk gevoerd om verdeeldheid, haat en geweld in heel Amerika (aanvulling: en in de 
wereld) te bevorderen in een poging om de wil van het volk te verzwakken en de Verenigde Staten 
van Amerika (en andere nationale naties in de wereld) van binnenuit te vernietigen. 
 
# Jullie hebben jezelf op de troon van de macht van deze natie en de wereld geplaatst, GOD 
verdrongen, onze Verlosser Christus Jezus belasterd, de grondgedachte geschonden van hoe dit 
land, de Verenigde Staten van Amerika, (aanvulling: en andere naties in de wereld) geregeerd 
moest worden volgens de oorspronkelijke Onafhankelijkheidsverklaring (aanvulling: dan wel 
vergelijkbare verklaringen in andere naties). Onze rechten werden ons geschonken door de 
Schepper en zullen nooit door de mens worden afgenomen. 
 
Wij begrijpen dat het teruggeven van de macht aan het volk betekent dat WijHetVolk er 
uiteindelijk voor moet zorgen dat ieder van jullie verantwoordelijk wordt gehouden voor jullie 
misdaden; dat jullie als leden of sympathisanten van de Deep State en/of Global Elites nooit een 
veilig onderkomen kunnen vinden op deze planeet of locaties buiten ons bereik. Wij zijn Patriotten 
en zullen jullie vinden, op jullie jagen en niet ophouden totdat ieder van jullie soort voor het 
gerecht is gebracht. Op God Almachtig en Christus Jezus leggen we deze eed af. 
 
We hebben jullie keer op keer gewaarschuwd om te stoppen met jullie ongerechtvaardigde 
rechtspraak over ons. We hebben jullie herinnerd aan onze soevereine rechten en onze 
onoverwinnelijke wil. Wij hebben een beroep gedaan op jullie inheemse rechtvaardigheid en 
grootmoedigheid en hebben jullie door de banden van gemeenschappelijke verwantschap 
gesmeekt af te zien van deze usurpaties die ons onvermijdelijk tot dit punt zouden dwingen. Jullie, 
de Diepe Staat en de Wereldwijde Elites hebben gereageerd door ons te bespotten, doof voor de 
Stem van Gerechtigheid, Vrijheid en Welvaart voor allen. Daarom moeten wij, uit noodzaak, jullie 
allen, evenals alle sympathisanten op de wereld, Vijanden in Oorlog, in Vrede Vrienden noemen. 
 
Onze overtuiging is gesmeed door gebed en op de rots van Geloof. Onze gerechtvaardigde 
rechtschapenheid is gebouwd op het respect voor de ontelbare levens die het ultieme offer hebben 
betaald. Wij gaan uit van het gezag dat God ons heeft gegeven om over slangen en schorpioenen 
te mogen lopen en heerschappij te hebben over alle macht van het kwaad. In eenvoudige 
bewoordingen, om niet verkeerd begrepen te worden, als je één van ons aanvalt, val je ons 
allemaal aan. Opstand tegen tirannen is gehoorzaamheid aan God. 
 
Wij verwachten volledig dat jullie door zullen gaan met lanceren van jullie demonen, dat jullie 
meer heksenkringen bijeen zullen roepen, dat jullie meer aanbidders van de valse religie van 
klimaatverandering zult sturen, dat jullie zullen doorgaan met het lastigvallen en belasteren van 
WijHetVolk met FAKE nieuws, propaganda en leugens en dat jullie zullen aanzetten tot meer 
terreurdaden tegen ons met jullie geprogrammeerde agenten van geweld.  
 
We weten dat sommigen van ons de ultieme prijs zullen betalen, dat sommigen van ons gevangen 
zullen worden gezet door jullie corrupte rechtssysteem, dat sommigen van ons erin geluisd en 
beschuldigd zullen worden door jullie anti-Amerikaanse (ook: anti-menselijke, anti-christelijke) 
propaganda media-agenten van opruiing. Maar weet dit: niets van dit alles zal ons besluit doen 
veranderen. Patriotten zullen niet stoppen totdat gerechtigheid is geschied en soevereine vrijheid 
is hersteld. 
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Het Grote Ontwaken is viraal. Het maakt niet uit hoe hard jullie het proberen te stoppen. Het zal 
alleen maar erger voor jullie worden. Wij zullen NOOIT stoppen. Voor elke van ons die je aanvalt 
of uitschakelt, zullen er 300 pstaan. Slechts 300 Spartanen waren genoeg (slag bij Thermopylea) 
om het Perzische leger te verslaan. Soms is er maar één leeuw nodig (David versloeg Goliath). Tot 
onze niet te voorkomen winst is de omgekeerde nationale vlag het symbool van het verzet. 
 
Jullie moeten een simpele waarheid begrijpen ... wij weten het! We kennen jullie misdaden, we 
kennen jullie verraad, we kennen de gruwelen die jullie Gods schepsels hebben aangedaan... onze 
kinderen, onze vrienden, onze broeders, onze ouderen. Dus onthoud deze woorden...  
Wij, het Volk, zullen nooit ophouden, want wij hebben ons geloof, onze liefde voor de 
vrijheid, onze liefde voor het land en liefde voor God in onze harten en zielen. 
 
Laat de hele wereld deze woorden horen onder een heilige belofte aan God... We komen 
eraan, niets kan ons stoppen! Wij staan op met Geloof en Gebed als onze basis, God 
heeft onze rug en Jezus Christus staat voor ons; wij staan op met Waarheid en Kennis op 
ons schild, Zwaarden vlammend in het Licht en ons kruit droog. Onze strijdkreet is 
dientengevolge .. GEEN ANGST! Laat God ons met deze woorden naar de overwinning 
leiden en laat Zijn toorn op jullie neerdalen om jullie bestaan voor altijd uit te wissen. 
 
Wij komen verenigd tegen jullie in, in de naam van de Almachtige Heer die jullie hebben 
getart en Hij zal jullie in onze handen overhandigen. 
 
NOTHING CAN STOP WHAT IS COMING ! 
 

= = = = = = = 
 

My thanks first and foremost to Jesus Christ and God, now in my life for over a year. 
My thanks to Scott Kesterson for his (podcast) contributions to Faith & Freedom & Independance. 
My thanks to Mike Lindell whose faith & patriotism reaches far beyond US borders to benefit us all. 
 
P.A. Triot, The Netherlands 
GOD bless! 
 
“Live for something rather than die for nothing” 
 
Translated / Additions:  P.A. Triot 
Article source:  https://bardsfm.com/2022/02/01/patriots-declaration/ 
Scott Kesterson’s Podcast: https://www.bards.fm/ 
Mike Lindell:   https://www.mypillow.com/bards 
Covid19 protest song: We won’t give up [eng] | We geven niet op [ned] (gedachtenvoer.nl) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               And We Know aflevering Feb.04 
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Machtspyramide 

Sterk vereenvoudigd vanwege de enorme complixiteit en verwevenheid in de maatschappij. 
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Wordt wakker!  
 
Neem niet langer deel aan dit tot op het bot verkankerde corrupte criminele systeem! 
 
 
 
 
 
 
 
DOE NIET MEER MEE! 
 

“Als je wegloopt van een toxische, negatieve, op mishandeling 

gebaseerde, eenzijdige, doodlopende, met lage lage energie trillende 
relatie heb je gewonnen”. 
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THANK GOD 


