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Hallo Mr. Ratzinger,

Na u geïnformeerd te hebben over my rechtmatige soevereiniteit d.m.v. mijn brief gedateerd 3 
augustus 2012, wil ik u ook in kennis stellen van het volgende.

U (als Kroon van het Vaticaan en de Heilige Kerk) beweert/claimt de plaatsvervanger van God op aarde 
te zijn en dat uw boek (het Heilige Schrift) gezien moet worden als het 'Woord van God'. Met dat u (en 
al uw voorgangers) deze bewering/claim hebben gedaan, hebt u ook meerdere beweringen/claims 
gedaan die erin resulteren dat u de Man (m.a.w. Mens) bent in de hoogste positie na God. Als gevolg 
daarvan moeten alle andere mensen gezien worden als uw dienaren, medewerkers en onderdanen en 
ik vermoed zelfs dat u denkt dat elk woord dat ze denken en/of spreken gezien moet worden als uw 
eigendom.

Ik heb daarentegen nooit enig bewijs voor de waarheid van deze claims/beweringen gezien, als wel 
van het tegenovergestelde!

Ten eerste wil ik benadrukken dat het een feit is dat wat u beweert het 'Woord van God' te zijn zelfs 
bewijst dat alle mensen goden zijn (gecreëerd naar zijn beeld), mensen als koningen en priesters 
gezien worden alsook dat ze de tempel van God in zichzelf kunnen vinden.

Beweringen geschreven in het 'Heilige Schirft'

Oude Testament 1:26
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld,  naar Onze gelijkenis ; en dat zij 
heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en 
over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Oude Testament 1:27
En God schiep den mens naar Zijn beeld ; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw 
schiep Hij ze.

Psalm 82:6
Ik heb wel gezegd: Gij  zi jt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;

Openbaring 1:6
En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters  Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

1 Petrus 2:5
Zo wordt gij  ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geesteli jk  huis , tot een 
heil ig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus.
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1 Korinthiërs 6:19
Of weet gij niet, dat ulieder l ichaam een tempel  is van den Heil igen Geest , Die in u is, Dien gij 
van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Dus volgens uw eigen boeken wordt het al bewezen geacht dat noch u, noch het Vaticaan, noch de 
'Heilige Kerk' enige autoriteit hebben over enig Man (Mens) op deze aarde.

Maar aangezien ik aanneem dat u (en uw voorgangers) zulke beweringen/claims niet lichtelijk zullen 
doen, verwacht ik dat u waterdicht bewijs hebt van het feit.
Daarom verzoek ik u om mij en al mijn medemensen van dit bewijs in kennis te stellen om zo 
eenduidig, voor altijd en zonder twijfel te bewijzen dat al uw beweringen/claims waarheidsgetrouw en 
rechtmatig gedaan zijn.

Als u echter verzaakt mij en mijn medemensen van zulk bewijs in kennis te stellen binnen 7 weken 
nadat deze brief aan u verzonden is (en totdat u zulk bewijs overlegt) dan wordt het bewezen geacht 
binnen de rechtszaal des Scheppers met de Schepper als Opperste Rechter dat u, uw voorganger, het 
Vaticaan en de 'Heilige Kerk' het 'Woord van God'  verdraaid hebben alsook tegen alle Mensen 
gelogen heeft met als doel hen te beroven van hun macht, rijkdom en zielen!

Totdat en tenzij u zulk bewijs overlegt wordt het bewezen geacht dat de Mens gecreëerd is in het 
evenbeeld van de Scheppers, dat elke Mens een god is, dat elke Mens een koning en priester is, dat de 
Tempel der Schepper zich in het lichaam van elke Mens bevindt en dat het woord van een Mens het 
Woord van de Schepper is.

Als god,  koning en priester is dit  mijn wil  en testament!

Ik vertrouw er hiermee op u voldoende geïnformeerd te hebben.

Maarten; van de familie Lusink, Datum: 22 Augustus 2012
Paraaf:

Pagina 2/2
Locatie: Geografische omgeving momenteel bekend als Winsum


