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Twee jaar geleden schreef ik een column in dit blad over 
‘De Verenigde Staten van Europa’. Ik schreef onder meer dat 
de Duitser Martin Schulz (oud-voorzitter van het Europees 
Parlement) aanstuurde op een Duits-Franse machtsgreep in 
Europa. Kort geleden is dit in een stroomversnelling terecht 
gekomen, want nadat premier Mark Rutte (na vier dagen on-
derhandelen en wat tegenstribbelen in het begin) op 21 juli 
toch heeft ingestemd met een nieuw Europees herstelfonds, 
is de Tweede Kamer kort geleden ook akkoord gegaan. Dat 
betekent dat Nederland nu onderdeel is van een Europese 
Schuldenunie, ook wel een Transfer-unie genoemd, waardoor 
ons land nog verder in de EU wordt ingekapseld. In een televi-
siedebat met Thierry Baudet in 2019 wuifde premier Rutte dit 
alles nog weg. ‘Die schuldenunie gaat er niet komen’ bezwoer 
Rutte, maar Baudet heeft wel gelijk gekregen. Hij had tegen 
Rutte gezegd: ‘De euro mondt beslist uit in een Transfer-unie 
waardoor Noord-Europa tot in lengte van dagen moet betalen 
voor het Zuiden.’ En we zitten er inderdaad wel even aan vast, 
want ik las tot mijn verbijstering dat dit gezamenlijke fonds 
doorloopt tot 2058 (!). Maar geen probleem voor de president 
van de Nederlandsche Bank (DNB), de heer Klaas Knot. Hij 
zei dat ‘hij de euro graag wil redden met een permanent her-
stelfonds en meer macht naar Brussel’, jawel.

M&M – Nieuwe Wereldorde
Maar het wordt nog gekker, want het lijkt er heel sterk op dat 
de coronapandemie is misbruikt om dit plan voor een her-
stelfonds – een plan dat al drie jaar op de plank van Merkel 
en Macron (M&M) ligt – er doorheen te drukken. Dit her-
stelfonds wordt nu ten onrechte het ‘Coronaherstelfonds’ 
genoemd. Ik kreeg van iemand een video toegestuurd waarin 
de Franse president Emmanuel Macron op de dag dat dit her-
stelfonds werd ondertekend door de Europese regeringsleiders 
(in juli), een korte boodschap geeft. De voormalig Rothschild-
bankier Macron zei onder andere het volgende: ‘Vandaag, 21 
juli, beleven we een hoogtepunt in het bestaan van Europa. 
Dit is het resultaat van drie jaar arbeid, we hebben een his-
torisch akkoord bereikt over de toekomst van ons Europa. Het 
is het resultaat van drie jaar samenwerking tussen Frankrijk en 
Duitsland, het is wat ik in 2017 heb beloofd in mijn toespraak 
aan de Sorbonne, en het is waar we samen met kanselier An-
gela Merkel hard aan gewerkt hebben.’ 

Dit bewijst niet alleen dat er inderdaad sprake is van een Duits-
Franse machtsgreep, het bewijst bovendien dat dit zogenaam-
de ‘Coronaherstelfonds’ helemaal niets met COVID-19 heeft 
te maken, want drie jaar geleden had nog niemand van corona 
gehoord… Dus waarom is dit herstelfonds nodig? Sinds 2012 
bestaat er al een permanent financieel noodfonds voor finan-
cieel zwakkere Europese landen, namelijk het ESM (Europees 
Stabiliteits Mechanisme) waarin Nederland ook al voor vele 
miljarden garant staat. Dus nogmaals: waarom is dit herstel-
fonds nodig? Ik denk om een volgende Brexit te voorkomen.

Enkele weken geleden zei Ursula von der Leyen in haar eerste 
grote toespraak voor het Europees Parlement dat we nu ein-
delijk zicht hebben op een ‘nieuwe wereld’. Het gaat haar dus 
niet alleen om Europa, maar om de Nieuwe Wereldorde zon-
der grenzen, waarvan veel christenen weten waarop dit zal 
uitlopen... zie ook onze tv-programma’s ‘De Europese Unie, 
zegen of vloek’ (op Eurospirit Gospelnet via Youtube), waarin 
heel profetisch wordt uitgelegd waar Europa op afstevent. Een 
eyeopener voor iedereen die deze programma’s nog niet eer-
der heeft gezien.

Wederkomst van de Heer
Gezien al het bovenstaande en de huidige toestand in de we-
reld is het ten slotte erg belangrijk dat u goed bent voorbereid 
op de wederkomst van de Heer. In Openbaring 3:10 staat 
zelfs dat het een bevel is om Hem, Jezus, te blijven verwach-
ten (NBG). En dat kan heel onverwacht, op ieder moment 
gebeuren. Niemand weet dag noch uur, zegt mijn Bijbel. 
Daarom kan het ook niet zo zijn dat de opname van de ge-
meente ná de grote verdrukking plaatsvindt, want dan zou 
men de dag van Zijn wederkomst kunnen uitrekenen.
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...en dan de toestand in de wereld... 
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