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De vorige keer schreef ik dat Europese leiders 
haast maken om tot een ‘Verenigde Staten van 
Europa’ te komen. Niet alleen de voorzitter van de 
Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, staat 
hier achter, maar ook de Duitse bondskanselier 
Merkel en de Franse president Macron pleiten 
voor de vorming van een Europese Superstaat. 
Maar wat dat precies inhoudt maken ze nooit echt 
expliciet duidelijk…
 
Ooit begonnen met het nobele streven om oorlogen uit 
te bannen en vrije handel in Europa te bevorderen door 
het opheffen van grenzen, lijkt het er nu meer op dat het 
de wens is om een Europees machtsblok te creëren, 
met een eigen leger, regering, vlag, belastingen, etc. Dit 
alles moet dan leiden tot een Europees equivalent van 
de Verenigde Staten van Amerika. Met als gevolg dat dit 
oorspronkelijk nobele streven uiteindelijk dus resulteert in 
ordinaire machtspolitiek met alles wat daarbij hoort zoals 
bedrog en manipulatie, want het Europese Utopia (met een 
imitatie van de Toren van Babel als parlementsgebouw) 
moet en zal er komen! Een voorbeeld:
 
‘NAVO ging over rode lijn in Oekraïne’
Dit verklaarde tot ieders verrassing Jaap de Hoop-Scheffer, 
voormalig secretaris-generaal van de NAVO, onlangs 
aan de pers. En: ‘In 2008 bood de NAVO Oekraïne het 
lidmaatschap aan en dat was een enorme misrekening van 
ons.’ De NAVO heeft Vladimir Poetin hiermee in een hoek 
gedreven, door Oekraïne het lidmaatschap aan te bieden 
zonder overleg met de Russen (een blunder van de eerste 
orde, schreef een landelijk dagblad toen). Mede omdat na 
de val van de Berlijnse muur aan de Russen de toezegging 
is gedaan dat de NAVO niet verder naar het oosten zou 
uitbreiden. Deze belofte werd glashard gebroken, want 
na het uiteenvallen van het Warschaupact sloten steeds 
meer Oost-Europese landen zich aan bij de Europese Unie 
en werden met dikke subsidies uit Brussel over de streep 
getrokken. Maar Oekraïne en Rusland horen al 1000 jaar 
als een Siamese tweeling bij elkaar; daar moet je niet 
in gaan wroeten. Dit zijn levensgevaarlijke geopolitieke 
spelletjes of je nu voor of tegen Poetin bent. Heel moedig 
van De Hoop-Scheffer dat hij dit openlijk toegeeft. 

Misleide christenen
Zoals duidelijk te zien is in de profetische tele-
visiedocumentaire ‘The Rape of Europe’ (van broeder 
David Hathaway uit Engeland, zie ons YouTube-kanaal), 
gebeurt dit allemaal volgens velen om een Europees Rijk 
te creëren dat het geraamte moet gaan vormen voor 
de komende nieuwe wereldorde van de Antichrist. Het 
regelmatig financieren van de vijanden van Israël door de 
EU is ook een voorbode van het onheil dat Europa over 
zichzelf afroept… We weten natuurlijk niet hoe dit precies 
zal verlopen, maar gezien het bovenstaande is het wel 
tegenstrijdig dat je de laatste tijd steeds vaker predikers 
hoort roepen: ‘Europa wordt gered’, terwijl we voor 
onze ogen eigenlijk het tegenovergestelde zien gebeuren. 
Het zijn voornamelijk dominionisten, die de koninkrijk 
nu-leer aanhangen, die dit roepen. Wanneer je vraagt wat 
ze nu precies bedoelen blijven ze erg vaag… Want wie is 
dan die ‘redder’ van Europa? Driemaal raden... 
Bij God is natuurlijk geen ding onmogelijk, maar wie 
gelooft er nu dat in een korte tijd alle 500 miljoen mensen 
in Europa tot bekering komen? Als er daarentegen een new 
age-wereldreligie en een new age-wereldvrederijk (zonder 
de Vredevorst) in de maak is, dan is dat in principe niet te 
stoppen omdat het in de Bijbel is voorzegd. Waar het mij 
vooral om gaat is het feit dat het erg triest is als misleide 
christenen hieraan meehelpen. Ze kiezen voor Babylon 
in plaats van voor de Bijbel, want ze slaan eenvoudig het 
hele boek Openbaring over. Daar zul je dominionisten 
immers niet snel over horen, als je goed oplet. En de 
tegenstander lacht zich een bult omdat hij het voor elkaar 
krijgt om mensen die zich christen noemen, te laten 
meebouwen aan zijn (zeer tijdelijke) imperium.
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...en dan de toestand in de wereld... 
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