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Kort geleden schreef Amir Tsarfati in zijn wekelijkse 
nieuwsbrief dat hij op 29 & 30 november tijdens de 
komende Eurospirit Eindtijdconferentie in Veenendaal 
(onder andere) zal spreken over ‘The Great Collusion’, 
dus het grote internationale complot dat de wereld 
bedreigt.

De vele volgers van Amir zijn volgens mij terecht van mening 
dat hij een van de beste bijbelleraren is betreffende de 
eindtijd, de wederkomst, enzovoort. En dat hij daarbij ook 
veel kennis heeft over alle ontwikkelingen in de wereld gezien 
in het licht van de Bijbel. Ook heeft hij veel praktisch inzicht 
in de situatie in het Midden-Oosten, mede door het feit dat 
hij al op jonge leeftijd in Israël Deputy Gouverneur was van 
Jericho en de Jordaanvallei. Vorig jaar hebben wij bij Family7 
en TBN Europe een programma van Amir uitgezonden over 
de Illuminati – dat ook gaat over voornoemde wereldwijde 
samenzwering – en dit is op ons Gospelnet Youtube-kanaal 
via de Eurospirit website binnen een jaar al ruim 80.000 keer 
bekeken. Dus er is grote belangstelling voor dit onderwerp.
 
President John F. Kennedy noemde dit wereldwijde complot 
de ‘Secret Society’ en vlak naast mijn computer hangt aan 
de muur een oud krantenbericht waarin Kennedy zegt: 
‘I intend to expose this plot’, dus dat hij van plan was dit 
gevaarlijke complot aan het licht te brengen. Kort daarna 
werd hij vermoord… Dr. Ben Carson, een overtuigd christen 
die minister is in het kabinet van de Amerikaanse president 
Trump, heeft ook een paar keer publiekelijk gewaarschuwd 
voor deze ‘Secret Society’, dus hij mag wel oppassen. Het 
pleit overigens voor Trump dat hij iemand die deze dingen 
durft uit te spreken, in zijn kabinet heeft opgenomen. 

Amir Tsarfati richt zich vooral op de Europese Unie en de 
Verenigde Naties, wat natuurlijk te maken heeft met de irritante 
anti-Israëlhouding van de EU en de VN. De Economische en 
Sociale Raad van de VN maakte het helemaal bont door een 
veroordeling uit te spreken tegen Israël vanwege de schending 
van Palestijnse vrouwenrechten door de ‘bezetting’. De VS 
en Canada waren de enige landen die tegen deze idiote 
veroordeling stemden, maar Nederland was één van de 
landen die vóór de veroordeling van de Joodse staat omtrent 

Palestijnse vrouwenrechten stemde. Een hele rits landen waar 
vrouwen nog minder zijn dan een huisdier, ontsprongen de 
dans! Het CIDI stelt ‘dat ze het hierdoor doen lijken alsof Israël 
het enige land ter wereld is dat vrouwenrechten schendt’. 
 
Wat de EU betreft, daar ziet Amir als het ware het ‘geraamte’ 
ontstaan van de Nieuwe Wereldorde (NWO), dus een 
utopische wereld zonder grenzen. En met hulp van het 
syncretisme van de huidige paus Franciscus ook nog een 
wereldreligie, waar uiteraard geen plaats is voor de uniciteit 
van Jezus. Daarom past het ook niet in het straatje van de 
NWO en de EU-fanaten dat is uitgekomen (door Nieuwsuur 
en het NRC) dat op sommige salafistische scholen zeer jonge 
kinderen worden gehersenspoeld en leren dat ongelovigen en 
afvalligen gedood moeten worden. ‘Den Haag’ was uiteraard 
weer eens geschokt, maar de zeer goed geïntegreerde moslim 
Ahmed Marcouch zei onlangs bij Nieuwsuur dat hij hiervoor 
al vanaf 2004 waarschuwt maar dat er niets gebeurt. Alles 
wijst erop dat de nieuwe utopische heilstaat er moet komen; 
zie maar hoe moeilijk het gaat om de Brexit en de uitslag van 
het referendum in het VK uit te voeren. De omhooggevallen 
Nederlandse salonsocialist Frans Timmermans durfde zelfs 
bij de BBC de Engelse onderhandelaars ‘idioten en mislukte 
Harry Potters’ te noemen. 
Een vorige keer schreef ik al dat Donald Tusk, voorzitter van de 
Europese Raad, de Engelsen die uit de EU willen stappen ‘een 
plekje in de hel toewenste’. En hij komt er nog mee weg ook. 
Straks komt hij er zelf terecht als hij zich niet bekeert en dan 
kom je er niet mee weg. Een bekende prediker zei eens: ‘Weet 
u wat het grote probleem is met de hel? Er is geen uitgang!’ 
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...en dan de toestand in de wereld... 

Het grote complot
Door Bert Panhuise


