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Na de inzegening van president Joe Biden werden er veel 
mooie woorden gesproken zoals: ‘President zijn voor alle 
Amerikanen; het herstel van de eenheid en bidden voor de 
genezing van Amerika.’  Donald Trump krijgt natuurlijk de 
schuld van de enorme verdeeldheid, maar over de werkelijke 
oorzaak  hoor je bijna niemand. Deze gigantische verdeeldheid 
heeft een geestelijke basis waar de seculiere wereld weinig 
oog voor heeft. Het heeft vooral te maken met de secularisatie 
en afval van het geloof in het voorheen zo christelijke 
Amerika. One Nation under God, nietwaar? In de VS waren 
bijbelgetrouwe christenen een generatie geleden nog wel in 
de meerderheid, maar die periode zien we nu ten einde lopen 
als er geen wonder gebeurt. En dat heeft een grote scheiding 
der geesten tot gevolg. Dit is mede ontstaan omdat politiek 
links in Amerika het grootste deel van de media beheerst en 
de universiteiten (daar zijn nauwelijks nog conservatieve 
hoogleraren te vinden) en nu ook de sociale media, die steeds 
vaker laten merken weinig op te hebben met conservatieve 
(lees: christelijke) uitingen. Niet verwonderlijk dus dat een 
groot deel van de Amerikaanse jeugd op de communist Bernie 
Sanders stemde. Dat was vroeger ondenkbaar geweest...

De Conferentie van Katholieke Bisschoppen (USCCB) in de 
VS reageerde verheugd op de verkiezing van de katholiek 
Joe Biden. Hun voorzitter, aartsbisschop José Gomez zei 
onder meer: ‘We zijn hier om Jezus Christus te volgen en 
om Zijn Koninkrijk op aarde te bouwen.’ Dus deze katholieke 
president verkondigt regelmatig dat alle pro-life maatregelen 
van Donald Trump worden teruggedraaid en dan nog durft 
bisschop Gomez te beweren dat ze Gods Koninkrijk aan het 
bouwen zijn? Er kwam gelukkig een felle tegenreactie van 
de katholieke pro-life bisschop Joseph Strickland. Een dag 
voor de inauguratie van Biden schreef hij op Twitter: ‘Een 
donkere wolk is over dit land neergedaald omdat de USCCB-
bisschoppen en Planned Parenthood gezamenlijk verklaarden 
de Biden-Harris regering te ondersteunen, die dus het doden 
van onschuldig leven onder hun leiding gaan toestaan 
gedurende alle negen maanden van de zwangerschap.’ 

De vader van Bill Gates, Bill Gates senior, was lange tijd 
directeur van de 600 Planned Parenthood abortusklinieken 
waar zelfs infanticide (9-maanden abortus) plaatsvindt… 
 
‘God haat handen die onschuldig bloed vergieten’ 
Spreuken 6:17
In mijn column van december 2019 schreef ik dat de wereld 
op een dag zal merken dat niet het aardse klimaat het 
grootste probleem wordt, maar het geestelijke klimaat. Met 
bovenaan het lijstje van dingen die God zeer bedroeven: de 
vijanden van Israël subsidiëren en kinderen die naar Gods 
beeld geschapen zijn, aborteren. Nederland legaliseerde 
abortus als eerste ter wereld en is het enige land in Europa 
met zwangerschapsafbreking tot 6 maanden (ruim 30% is 
levensvatbaar). Daar gaat ons land en de rest van de wereld 
eens een prijs voor betalen zeg ik al jaren. Dat ik zo fel ben 
komt mede omdat ik zo’n 15 jaar geleden een bijzondere 
droom had. Ik stond in een volle zaal te spreken en zei: ‘De 
aarde beeft als we onze kinderen offeren aan de afgoden.’ 
Op hetzelfde moment begon de grond onder onze voeten 
te beven, allemaal gillende mensen in de zaal, enz. Toen ik 
wakker werd, vertelde ik mijn droom aan Ellen. Die zondag 
was er een prediker uit Australië in onze gemeente en hij gaf 
een paar profetische woorden aan mensen. Ik zei tegen Ellen 
dat ik graag een bevestiging zou willen: was dit zomaar een 
droom of wilde God iets zeggen? Ik had het nog niet gezegd 
of de prediker riep mij naar voren en zei: ‘De Heer laat mij zien 
dat je ergens in een ruimte staat en de aarde schudt onder je 
voeten.’ Toen wist ik genoeg en daalde een diep besef bij mij 
binnen dat de genadetijd bijna voorbij is...
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...en dan de toestand in de wereld... 

Scheiding der geesten
Door Bert Panhuise

Barack Obama: “Let me be clear; I will always support 
Planned Parenthood, so my daughters will have a choice!”


