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DJK : Drie rechters hebben moeder Sietske H. unaniem tot twaalf jaar cel veroordeeld 

vanwege het vermoorden van haar vier pasgeboren zuigelingen. De Heere zegt bij monde van 

de profeet Jesaja: “Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over 

den zoon haars buiks? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten.” (Jes. 49:15) 

Ofschoon deze moeder moeder vergate…….deze Sietske H. vergat haar zuigelingen en vermoordde 

ze vier keer in koele bloede achter elkaar. Deze moeder dacht meer aan zichzelf dan aan haar 

zuigelingen. Hoe is dat mogelijk, en hoe diep kan een mens in zonden vallen…?? Wees maar 

niet te snel met uw oordeel, want wij allen zijn van nature de vader der leugenen en al het 

kwaad toegevallen. God hoeft u maar even los te laten en u weet niet tot welk kwaad u in staat 

zal zijn. Ontzaggelijk!  

 

Van deze moeder vind ik het heel erg, maar de uitspraak van het oordeel door deze rechters 

vind ik feitelijk nog erger. Niet de straf, maar de woorden die deze rechters gebruiken tot haar 

veroordeling. Het geeft aan hoedanig ons vaderland afglijd richting het heidendom, en hoe het 

zijn Joods / Christelijke wortels schier bijna losgelaten heeft. Het geeft ook duidelijk aan 

hoedanig de tijdgeest het denken van onze regering en rechterlijke macht heeft verziekt en 

vergiftigd. Wat bedoel ik dan…?? Namelijk het verwijt in de uitspraak van de rechter dat deze 

moeder geen hulp heeft gezocht bij een van de vele abortusklinieken in ons vaderland. Ik 

citeer de rechter: “Verdachte heeft driemaal besloten dat abortus geen optie voor haar was in verband 

met de vrees voor ontdekking van eerdere bevallingen.” 

 

Hier spreekt onze NEDERLANDSE rechterlijke macht hardop en openlijk uit dat het 

aborteren van, cq. het doormidden snijden van vier ongeboren kinderen in de moederschoot 

lang niet zo erg en bezwaarlijk had geweest dan de vier gruwelijke moorden die deze moeder op 

haar pasgeboren zuigelingen heeft gepleegd. Ofwel moeder Sietske H. gaat 12 jaar de 

gevangenis in wegens het nalaten van moord door abortus…!!! Hoe lang zal God ons goddeloze 

vaderland nog dulden? Hoe lang zal het duren voordat de wraakoefende oordelen Gods over 

ons land heen zullen komen….?? Moge Nederland gaan eens zien dat we elke dag 100 kinderen 

ombrengen. De Nederlandse Staat moet terechtstaan…!! 
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