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De oud-voorzitter van het Europees Parlement Martin 
Schulz was (nu als leider van de SPD) begin maart 
76 minuten aan het woord op het SPD-partijcongres 
in Bonn. ‘Wat hij daar te berde bracht was ronduit 
angstaanjagend’, schreef Jelte Wiersma in Elsevier. 
Op een agressieve en luide toon riep Schulz op tot 
de vorming van een Verenigde Staten van Europa. ‘En 
landen die dat niet willen, moeten maar uit de Europese 
Unie stappen’, voegde hij eraan toe. Daarmee stuurt 
Schulz aan op een Duits-Franse machtsgreep in Europa 
en introduceert hij het principe van ‘wie niet voor ons is, 
is tegen ons’. Want Schulz omhelsde ook alle plannen 
van de Franse president Emmanuel Macron voor een 
verdere uitbouw van Europa als superstaat. Schulz ging 
zelfs verder en noemde het jaar 2025 als deadline voor 
de oprichting van de Verenigde Staten van Europa. 
Dit was ook zijn inzet voor de coalitieonderhandelingen 
met de partij van Angela Merkel over het vormen van een 
Duitse regering. Zoals we weten is deze coalitie geslaagd 
en dus zal Frau Merkel niet zoveel moeite hebben gehad 
met de uitspraken van Schulz, integendeel denk ik.
 
Ook de voorzitter van de Europese Commissie Jean-
Claude Juncker vertelde vorig jaar openlijk dat hij van de 
Europese Unie een superstaat wil maken. Hij vertelde dit in 
Straatsburg in het gebouw van de EU dat veelbetekenend 
de vorm heeft van de Toren van Babel. Mijn goede 
vriend evangelist David Hathaway refereert hier ook 
aan in zijn indrukwekkende televisiedocumentaire ‘The 
Rape of Europe’, een profetische documentaire, want 
alles wat David vertelde en liet zien, komt nu uit. Wij 
hebben er twee televisieprogramma’s van gemaakt en 
die op dvd gezet. Deze dvd is gratis bij ons verkrijgbaar 
via onze website omdat we het belangrijk vinden dat 
iedere christen dit ziet. U kunt het overigens ook bekijken 
via het YouTube-kanaal op onze website. Daar kunt 
u ook ons nieuwe, veel bekeken televisieprogramma 
‘Europa klaar voor de komst van de antichrist’ 
zien, een boodschap van Amir Tsarfati uit Israël.  
 
Het referendum
Premier Mark Rutte werkt ondertussen gretig mee 
aan het bouwen van die superstaat, maar ontkent 

telkens dat het die kant op gaat. Met een burgerij 
die voor een groot deel sceptisch staat tegenover de 
Europese Unie (het zijn dus niet alleen christenen 
met onderscheiding die dit gevaar zien) manoeuvreert 
Rutte telkens tussen enerzijds meebouwen aan die EU-
superstaat en anderzijds thuis in Den Haag kritisch zijn. 
In een debat voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig 
jaar zei D66-voorman Alexander Pechtold tegen Rutte: 
‘U gedraagt zich in Nederland als een PVV’er, maar in 
Brussel als een D66’er.’ En voor het eerst moest ik Pechtold 
gelijk geven, al gaf hij hiermee ook indirect aan waar hij 
zelf staat. Want D66 gedraagt zich net zo glibberig als 
Mark Rutte. De partij is vroeger opgericht door Hans 
van Mierlo, en een van zijn belangrijkste punten was 
de invoering van het referendum. Toch liep D66 voorop 
om het referendum weer de nek om te draaien. Waarom 
is D66 ineens bang voor meer inspraak van de burger? 
Het was een grote schok dat een meerderheid via een 
referendum het associatieverdrag met Oekraïne afwees 
en eerder ook de invoering van een Europese Grondwet. 
Pechtold en z’n vrienden weten dat referenda overwegend 
de eurosceptische stem laten horen. De scepsis ten 
aanzien van de huidige EU is groter bij de gemiddelde 
burger dan in de Tweede Kamer, dus moest de stem van 
die sceptische burgers worden gesmoord…  

Wat de Spanjaarden niet lukte onder Alva, de Fransen 
niet onder Napoleon en de Duitsers niet onder Hitler, dat 
gaat de EU waarschijnlijk wel lukken zonder dat er één 
soldaat aan te pas komt. En waar dit dan mogelijk naartoe 
gaat leiden, kunnen we lezen in het boek Openbaring…
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...en dan de toestand in de wereld... 
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