Het Zoeklicht: 2 jaar na corona
Een terugblik
Het is twee jaar geleden dat de wereld geteisterd werd door het coronavirus. Het sociale
leven kwam stil te liggen en wereldleiders stonden met hun handen in het haar om deze
crisis op te lossen. In een razend tempo werden allerlei scenario’s en theorieën bedacht
hoe dit virus ontstaan is, maar ook hoe we hiervan af kunnen komen. Door de wildernis
aan (des)informatie werd het lastig om de feiten boven tafel te krijgen en te verifiëren.
Als Zoeklicht hebben we ons best gedaan om zo objectief mogelijk deze ontwikkeling –
maar daarbij ook de andere ontwikkelingen die door corona actueel werden – te
signaleren, analyseren en in een breder perspectief te zetten wat Gods Woord hierover
zegt.
Hierbij een terugblik van de artikelen die we in de afgelopen tijd geschreven hebben. We
hopen hiermee ook de vele nieuwe lezers die in de afgelopen jaren een abonnement op
Het Zoeklicht hebben genomen een dienst te bewijzen.

februari 2020
‘Een sterk Europa: het Coudenhove-Kalergi plan’ – Harry Honigh
Nog voordat in Europa en in Nederland veel besmettingen waren van corona, schreef
Harry Honigh over ‘Een sterk Europa’. “Als reactie op de Brexit, de toenemende macht
van China en een dreigende wereldwijde handelsoorlog, zien we in de Europese media en
politiek een versterkte roep om een sterk Europa.”
Om de Europese eenwording te begrijpen geeft de schrijver een geschiedenisles. “Tegen
de achtergrond van de door de Tweede Wereldoorlog verwoestte Europa waren de
doelstellingen van de Paneuropese Unie zeer aantrekkelijk: ontplooiing van volkeren,
vrijheid, verantwoordelijkheid, veiligheid, sociale gerechtigheid en vrede.”
Wat zegt de Bijbel over deze Europese droom? Wil de Heere geen samenwerking? “Een
van de kenmerken van de valse eenheid is dat het bij Europa gaat om een eenheid
zonder God, dat wil zeggen zonder de God van de Bijbel.”
“Het is duidelijk dat het eenheidsstreven niet stopt bij de grenzen van Europa. Het
Europese eenheidsstreven is onderdeel van het mondiale eenheidsstreven, de
veelgeroemde globalisering. En deze kon wel eens hét middel van de satan zijn om te
komen tot zijn uiteindelijke doel: één wereldeconomie, één wereldreligie en één koning,
namelijk het beest uit Openbaring 13. Het lijdt geen twijfel dat de ‘groten der aarde’ (de
grootste bedrijven, banken, media, de rijkste landen, enz.) zo hun eigen belang hebben
bij deze beoogde globalisering. Maar het gaat niet alleen om geld en macht, maar het
gaat ook om een bewuste vermenging van christendom, jodendom en islam. Dit zal
vermoedelijk uitlopen op de aanbidding van het beest.”
maart 2020
‘We leven in een schizofrene wereld’ – Armand Gimbrère
“De generatie in de laatste dagen wordt voortgedreven door verleidingen en
misleidingen, is op zichzelf gericht, egocentrisch, bijna narcistisch. Ze is gedreven door
genot in plaats van door God. We staan hiermee aan de vooravond van de grootste
verandering in de aanstaande geschiedenis van de mens.”
‘Verlangen naar eenvoudig christendom’ – Yme Horjus en Johan M. Zijlstra

“Soms kunnen wij emeriti-voorgangers zo intens verlangen naar een eenvoudig
christendom dat bestaat uit waarachtige navolging van Christus en authentiek
discipelschap. We kunnen in de verwarring van klantgerichtheid, kwantificering en
marktdenken zo reikhalzend uitzien naar (kleine) gemeenschappen van gelovigen, waar
men bereid is elkaar te kennen, te corrigeren en op te bouwen.”

april 2020
‘Barsten in het grote Babel dat wij hebben gebouwd’ – Hans Frinsel
“Het coronavirus legt de kwetsbare plekken van ons maatschappelijke systeem bloot. Is
deze uitbraak alleen maar een testcase voor onze rampenbestrijding?
Het coronavirus drukt ons met de neus op een feit dat we het liefst negeren: het leven is
fragiel. Ons luxueuze leventje is grotendeels afhankelijk van de economische en
technische reus China en van landen waar veel consumptiegoederen voor hongerloontjes
door arme mensen worden geproduceerd.
Toen corona onze welvaart bedreigde, beheerste dit direct het nieuws en onmiddellijk
verdween de aandacht voor grote problemen op andere continenten.
We gaan een heel onzekere tijd tegemoet. Er zijn krachten in de natuur die we niet in de
hand hebben. Maar te midden van angst en lijden mogen we getuigen van een God die
altijd hoop geeft en naast degenen staan die wanhopen.

mei 2020
‘Vaarwel vrijheid en democratie’ – Frits Boekhoff
“We denken vaak dat democratie al heel lang bestaat en dat deze vorm van regeren elk
probleem oplost. In deze tijd omtrent het coronavirus zien we opmerkelijke
ontwikkelingen ontstaan als het gaat om leiderschap en het bestrijden van dit virus.
Als de situatie maar erg genoeg wordt, dan gaat de mensheid roepen om een
daadkrachtige leider. Mogelijk dat het coronavirus een aanzet hiervoor is.”
‘Van coronavirus naar het thuisblijfvirus’ – Frits Boekhoff
“Wat zou het goed zijn als de kerk deze tijd zou gebruiken bij de belangrijkste vraag:
Zijn onze erediensten nog werkelijk tot Zijn eer? Hebben we de Heere gediend?”

juni 2020
‘De waarheid ligt ergens onder het puin van het coronavirus’ – Frits Boekhoff
“Aan informatie over het virus ontbreekt het niet. Het probleem is niet de hoeveelheid
informatie, maar wel wat waar en wat niet waar is? Al langer worden de traditionele
media als radio, televisie en dagbladen gewantrouwd. Niet ten onrechte zoals ik
uitgebreid heb beschreven in de Zoeklichten van november en december van 2019. De
leugen regeert en dat was voor het coronatijdperk ook al het geval. Nu ligt de waarheid
onder een dikke ‘coronalaag’ en zal niet meer boven komen drijven. Misleiding en
leugens zijn in de eindtijd geen uitzondering maar de norm, zo leert de Bijbel. Ook
christenen letten op de tekenen van de tijd. Maar wij doen dat met de Bijbel in de hand
en met de wetenschap dat God de regie stevig in handen heeft. Het gaat ons niet om de
tekenen van de tijd, maar om de komst van Jezus Die ons komt halen om voor altijd bij
Hem te zijn.”
‘Corona en het getal van het beest’ – Kees Middelbeek

In dit artikel wordt gekeken naar de rol van China, de Verenigde Naties (met agenda
2030 voor duurzame ontwikkeling) en Bill Gates (met zijn vaccinatiepaspoort).
“Gates zegt publiekelijk dat we er rekening mee moeten houden dat, tot iedereen is
gevaccineerd, de wereld niet meer hetzelfde zal zijn. Hij zegt dat grote evenementen
zoals popconcerten, voetbalwedstrijden en massaontmoetingen niet meer kunnen
plaatsvinden zolang de vaccinaties niet wereldwijd dekkend zijn.
Het kan wel jaren duren voor dat moment is bereikt. Wat ook opvalt is dat leiders nu al
spreken over het ‘nieuwe normaal’, als de huidige crisis voorbij zal zijn. Het idee dat het
nooit meer normaal wordt en alle grote samenkomsten voorbij zullen zijn, zal niet
zomaar worden geaccepteerd. Tenzij mensen zo bang zijn en de schade aan de
samenleving en economie zo groot is geworden, dat ze denken dat het niet anders kan.
Maar als mensen dan bereid zijn om toe te geven aan de druk, hoe moet dat dan
logistiek worden vormgegeven? Hoe wordt het inzichtelijk wie een risico voor de
gezondheid vormt, omdat de persoon niet is ingeënt?
Overheden zoeken nu oplossingen in apps op de telefoon om inzichtelijk te maken wie
een risico voor besmetting vormt.
De vraag is of de overheid haar burgers kan dwingen om zich te laten inenten en dat in
zo’n ID te registreren? Waarschijnlijk wel. De overheid kan ons ook verplichten om ons
traditioneel te kunnen identificeren als we op straat lopen. Ze kan ons misschien nu nog
niet dwingen om elk jaar een griepprik te halen, maar wie straks niet kan bewijzen dat
hij is gevaccineerd, is misschien wel de drager van corona, of een volgend virus. Als uit
de scan bij een poortje blijkt dat je niet gevaccineerd en dus niet ‘veilig’ bent, dan kom je
het kantoor, de trein, het stadion, het concertgebouw, etc., niet meer in.”
‘De Babylonische spraakverwarring en het coronavirus’ – Theo Niemeijer
“Net als in de tijd van de torenbouw van Babel streeft de mensheid in deze tijd ook naar
eenheid. We hebben één wereldeconomie, bestaande uit:
1. de grondstoffeneconomie in hoofdzakelijk het Midden-Oosten, Afrika en ZuidAmerika.
2. de productie-economie in voornamelijk de Aziatische landen.
3. de kenniseconomie, met name in de Westerse wereld.
Samen vormen zij één wereldeconomie en zijn onderling van elkaar afhankelijk. Wanneer
bijvoorbeeld de grondstoffeneconomie stagneert dan heeft dit effect op de gehele
wereldeconomie. Zo zijn we als verschillende werelddelen van elkaar afhankelijk
geworden.”

juli 2020
‘China de apotheek van de wereld’ – Theo Niemeijer
“Net zoals de wereldbevolking afhankelijk is van water, voedsel en energie, is de
wereldbevolking ook steeds afhankelijker geworden van medicijnen. Zo geeft het
medicijnmonopoly China erg veel macht in handen. Voor vele westerse regeringen is dit
een doemscenario dat nu door de coronacrisis duidelijk geworden is en nu pas door de
regeringsleiders ingezien wordt. Met name in deze tijd met een toename van
besmettelijke virussen wordt de mensheid steeds kwetsbaarder en afhankelijker van
China. Juist nu is het belangrijk te weten, wat de Bijbel hierover zegt. In Openbaring 16
vers 12 lees je over ‘de wegbereiding van de koningen van de opgang van de zon’. Het
zou zo maar kunnen, dat hiermee gedoeld wordt op de toenemende macht van China.
Volgens Openbaring 16 leidt dit naar het moment van Armageddon, waarbij de volkeren
op zullen trekken tegen Israël. Het wordt spannend op aarde. Profetieën gaan letterlijk in
vervulling.”

‘Door de coronacrisis klinkt Gods roepstem’ – Dirk van Genderen
“De wereld beleeft een soort reset. Wanneer een computersysteem vastloopt, is een
reset, een herstart noodzakelijk. Ook de wereld begon vast te lopen. Economisch,
moreel, op tal van gebieden. De wereld kwam de afgelopen maanden tot stilstand. Ook
als christenen hebben we zo’n reset nodig. Om opnieuw te beseffen wat nu echt
belangrijk is. Het lijkt alsof het coronavirus regeert, maar vergeet niet dat de Heere
regeert. We mogen bidden om bescherming, om genezing, om troost, om wijsheid, om
kracht. Maar laten we de Heere ook bidden om ons te leiden in onze gebeden. Wie
slechts let op wat er in de wereld om ons heen gebeurt, raakt het zicht op Gods toekomst
kwijt. Wie alleen krant, radio, tv en internet volgt, loopt het risico geïnfecteerd te worden
door het paniekvirus. Lees liever vaker in de Bijbel. Dan leer je om omhoog te kijken,
naar de Heere Jezus.”
‘Twitterberichten met een disclaimer’ – rubriek Boven het nieuws
Twitter is begonnen met het labelen van misleidende tweets vanwege de vele
desinformatie en onwaarheden die er rondgaan over het coronavirus en de bestrijding
daarvan. Als dat gebeurt, wordt de rol van sociale media veranderd van distributeur naar
uitgever. Sociale media worden dan wettelijk aansprakelijk voor mogelijk onjuiste,
kwetsende of schadelijke berichten op hun platforms. Anderzijds zouden gebruikers ook
kunnen klagen als hun berichten verwijderd worden; nu staat het sociale media vrij om
alles te verwijderen wat tegen hun zelf opgestelde voorwaarden ingaat. Daar wringt de
schoen ook het meest: sociale media zijn een steeds belangrijkere plaats voor debat,
maar houden er eigen gedragsregels op na.
augustus 2020
‘Complottheorieën en nepnieuws’ – Frits Boekhoff
“Het is corona wat de klok slaat in de media, maar ondertussen gebeurt er van alles dat
het nieuws nauwelijks haalt. Achter de schermen worden vergaande stappen gezet naar
een wereldwijde controlesysteem, een digitale identiteit. We zien opkomende
wetteloosheid en anarchie. De opmaat naar een nieuwe wereldorde is in gang gezet en
de democratie wankelt. Dan heb je ook nog de Wereldraad van Kerken die samen met de
paus streven naar oecumene. In dit nummer leest u artikelen die de mainstreammedia
niet brengen. Onwelgevallige meningen en berichten noemt men ‘fake news’. Wat de
media niet zien of niet wil zien noemen ze complottheorieën. Wat de media ook niet
vertellen is dat de Heere binnenkort Zijn gemeente komt halen. Voor de wereld ook een
complottheorie, maar voor ons een heerlijke waarheid.”
‘Democratie: een schrikwekkend gruwelijk systeem’ – Armand Grimbrère
“Europa en grote delen van de wereld kennen een democratisch systeem, waarbij het
volk via een gekozen vertegenwoordiging een regering vormt. Maar in werkelijkheid zijn
het oncontroleerbare machten die de werkelijke macht uitoefenen over de kiezers en de
gekozen politici.
Laat er geen misverstand over bestaan, het zijn andere machten die aan de touwtjes
trekken. Het zijn de media en de rijken der aarde, die volledige controle hebben over
geld- goederen- en communicatiestromen en zij zijn het die bepalen wat er op de
wereldagenda komt.
De greep naar de wereldmacht is van tactiek veranderd en verschijnt vandaag onder het
mom van vrijheid, tolerantie, rechtvaardigheid, iedereen gelijk, antidiscriminatie en racisme en diversiteit.

Daarom is het als christen zo belangrijk om de huidige ontwikkelingen vanuit een hemels
perspectief te blijven bekijken. Paulus leert ons immers in de brief aan de Efeziërs dat wij
geen strijd hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen de machten,
tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, die hun macht ontlenen aan
de geestelijke machten van het kwaad. Deze machten van het kwaad hebben de echte
touwtjes in handen. Zij gebruiken het democratisch heerschappijsysteem om chaos te
creëren. Deze chaos komt tot een climax met de wereldwijde verdwijning van miljoenen
christenen. De mensen die achterblijven, zullen schreeuwen om een oplossing voor de
enorme puinhoop waarin de wereld zich bevindt. Dat is het moment dat de satan zich via
de antichrist zal openbaren als de grote verlosser van alle problematiek.”
‘In de schaduw van corona’ – Roy Kloet
“Corona leidt af. Het legt een schaduw over wat op de achtergrond in de wereld gebeurt.
Ik probeer in dit artikel wat schaduw weg te nemen. Als de Heer terugkomt hebben we
weinig aan coronakennis of een veilige vakantiebestemming met geld-terug-garantie. Dit
besef relativeert zelfs de inspanningen voor een goed geregelde, coronaveilige
kerkdienst. Ja, corona komt dichtbij en raakt ons allemaal. Laten we daarin naar elkaar
omzien. Maar corona legt ook een schaduw over gebeurtenissen in de wereld, in het
bijzonder rond Israël en het Midden-Oosten. De tijd van Zijn komst is nabij. De tijd
dringt.
• De wereld in de schaduw van corona: de opkomst van wetteloosheid en opmaat
naar een nieuwe wereldorde.
• Israël in de schaduw van corona: verdeeld en alleen, in een roerig Midden-Oosten.
Ik geloof dat dit precies past in het plaatje van deze tijd: aan de komst van onze Heer
gaat een tijd vol verwarring, benauwdheid en vrees vooraf. De vraag is waar wij nu
vooral op gericht zijn. Corona?
‘In de wereldkerk van paus Franciscus is plaats voor alle religies’ – Henk van Blijderveen
“Door de coronacrisis zou je bijna vergeten dat er zich nog een andere crisis afspeelt.
Ook hier is de werkelijke vijand onzichtbaar en zien we alleen de gevolgen. Ik bedoel de
antichrist die zijn wereldkerk bouwt. Een wereldkerk met een katholiek fundament,
waarop met stenen van allerhande religieuze makelij een steeds belangrijker wordende
geestelijke tempel verrijst. Het is een bouwwerk van waaruit pais en vree wordt
verkondigd. De grote voortrekker van deze wereldkerk is paus Franciscus.
In de Geneefse kapel van de WvK zei de paus tijdens de verjaardagspreek in 2018 het
volgende: “Onze verschillen mogen geen excuus meer zijn. We kunnen nu al samen op
weg, geleid door de Heilige Geest: we kunnen samen bidden, evangeliseren en
samenwerken. Dat is de belangrijkste weg waartoe we geroepen zijn. En die weg heeft
een duidelijk doel, namelijk eenheid.”
De paus grijpt alles aan om te bouwen aan zijn wereldkerk. Zo accepteerde hij maar wat
graag de uitnodiging van de minister van Tolerantie van de Verenigde Arabische
Emiraten (VAE), om in februari 2020 zijn land te bezoeken ‘ter verbroedering der
gelovigen’.
Het is tekenend voor deze paus hoe hij die de bijbelse kernwaarden geloof, hoop en
liefde subtiel verdraait door Gods liefde te vervangen door humanistische liefdadigheid.
Daarmee maakt hij het geloof tot een losgeslagen anker en de zekere Bijbelse hoop tot
een onzekere menselijke hoop.”
september 2020
‘Is er een verband tussen complottheorieën en nepnieuws?’ – Kees Middelbeek

“Het woord complottheorie heeft, net als fascist of racist een sterk negatieve klank, om
die reden slaat het elk gesprek dood. Toch zien we in de tijd van de coronacrisis dat het
woord door de grote kranten en websites vrijelijk gebruikt wordt om bepaalde ideeën
over het coronavirus belachelijk te maken. Er wordt vaak gedacht dat journalisten een
eed hebben gezworen met het oog op het achterhalen van de waarheid. Er zullen altijd
integere journalisten zijn geweest, maar veel journalisten kunnen beslist niet schrijven
wat zij willen.
Journalisten zijn in dienst van een krant en die is in veel gevallen het eigendom van een
mediabedrijf dat een eigenaar heeft. Is het zo dat wat zij aan nieuws brengen de
waarheid is en dat wie dat tegenspreekt, ongelijk heeft? Dat valt nog te bezien: ook wat
het nieuws betreft is het zo dat wie betaalt die bepaalt.
Wie zoekt naar een andere visie op het nieuws zal die elders moeten zoeken dan in de
krant of op tv. Er zijn veel ongebonden journalisten die de andere kant van het nieuws
onderzoeken. Zij publiceren dikwijls via internet. Ze zijn, niet allemaal goed of objectief,
maar dat geldt voor elke journalist. Wie op basis van deze bronnen tot ideeën komt die
strijdig zijn met wat de grote mediabedrijven beweren, zal merken dat de mainstream
media hun meningen bestrijden als een gevaar voor de democratie, fake news of
complottheorieën. Ze deinzen er zelfs niet voor terug om steun te zoeken in de politiek
en dat wat hen tegenstaat, als fake news te verbieden.
Er zijn onderwerpen waar de mainstream media, zou ze onafhankelijk zijn en de
belangen van haar lezers willen dienen, haar tanden in zou moeten zetten. Het betreft
grote invloedrijke organisaties met een deels geheime agenda en uitgesproken ideeën
over de toekomst van de wereld. Bekende organisaties zijn het Wereld Economische
Forum, de Bilderberggroep en de Verenigde Naties.”
‘Vaccinatieplicht op komst?’ – Theo Niemeijer
“De vaccinatieplicht staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een groter geheel.
Misschien is het u ontgaan, maar met dit alles zien we dat Nederland steeds meer
opschuift van een democratische samenleving naar een dictatuur.
De noodverordeningen rond de coronacrisis worden, als het aan de regering ligt, nog
deze zomer omgezet in wetgeving. Een wetgeving waarin bij wet bepaald wordt op welke
wijze we als gemeente zondags bij elkaar mogen komen. De nieuwe wet wijzigt onze
grondwet waarin de vrijheid van samenkomst en godsdienst geborgd wordt. Vergeet niet
dat de overheid via een noodverordening bepaald heeft dat we als kerken niet meer
bijeen mogen komen. Dit is nog nooit in de geschiedenis van de kerk in Nederland
gebeurd!”

oktober 2020 (Special)
Dit nummer staat helemaal in het teken van alle ontwikkelingen die de Bijbel heeft
voorzegd. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Dictatuur van de wetteloosheid:
Het veranderde denken in onze westerse cultuur is in het afgelopen decennium in
een stroomversnelling gekomen. Het Evangelie lijkt niet meer te passen in onze
samenleving. In feite heeft het Evangelie nooit ‘gepast’ in deze wereld, omdat het
zondaren oproept om zich te laten ‘behouden uit dit verkeerde geslacht!’. Dat
zulke verwarde ideeën zo breed gedragen worden, laat zien dat onze samenleving
het christelijke fundament radicaal afgezworen heeft, maar zelf ook innerlijk
verdeeld is, omdat een vast ijkpunt ontbreekt. Het gaat voor christenen heel
moeilijk worden in deze samenleving. Vervolging zal niet de vorm krijgen van
wilde hordes die het bloed van christenen eisen. Het gaat veel subtieler, keurig
netjes volgens politiekcorrecte antichristelijke wetgeving.
• Ineenstorting van de wereldeconomie:

•

•

•

•

Door de eeuwen heen zien we dat er economische goede tijden zijn, maar ook
economische slechte tijden. Dit is helemaal niet nieuw, maar opmerkelijk is het
feit dat het financiële systeem in de eindtijd een belangrijke rol gaat spelen.
Hebben we dat wel door?
De schepping in nood:
Het aantal rampen lijkt maar toe te nemen, zoals aardbevingen, tsunami’s,
vulkaanuitbarstingen, besmettelijke ziekten, hongersnood. Er zijn ook hele andere
gevaren, die de wereldbevolking kunnen bedreigen. Denk aan de ABC-wapens
(Atomaire, Biologische en Chemische), die in de wereld zijn opgeslagen. Maar ook
aan de toenemende afhankelijkheid van internationale handel en internet. Dat
maakt de wereldeconomie heel kwetsbaar voor oorlogen en natuurrampen. Groot
zijn bijvoorbeeld de gevolgen als het internet langdurig niet meer werkt. Steeds
meer industrie en apparaten werken op internet, en die liggen dus plat als het
internet plat ligt. Dat kan na een cyberoorlog het geval zijn, maar ook als het
elektrisch netwerk het begeeft. En het elektriciteitsnet is kwetsbaar.
De gemeente in de eindtijd:
Voorafgaand aan de wederkomst zal de gemeente van Jezus Christus voor grote
beproevingen komen te staan. Levend in een wereld die vuiler wordt zal de
verleiding groot zijn om meegesleurd te worden door die wereld. De Heere Jezus
heeft gezegd dat aan het einde de wetteloosheid zal toenemen en dat daardoor de
liefde van velen zal verkillen.
Techniek, brug naar de eindtijd:
De vervulling van sommige Bijbelse profetieën over de eindtijd leek gedurende
vele eeuwen onmogelijk. Maar technologische ontwikkelingen van de laatste
decennia hebben daar snel verandering in gebracht. Techniek zou je kunnen
beschouwen als de rode loper voor de antichrist.
Voor het eerst in de geschiedenis kunnen we spraak, muziek, geschreven teksten,
foto's, bewegende beelden, enz. in een fractie van een seconde de hele wereld
over sturen. Dat heeft zeker positieve kanten, maar profetisch gezien vooral
schaduwzijden. Het moment dat we alleen nog elektronisch kunnen betalen, komt
snel dichterbij. Met behulp van dit digitale geld kan het beest de wereld straks zijn
wil opleggen. Hij zal alle mensen die hem in de weg staan, uitsluiten van
financieel verkeer. Het genoemde teken op de hand en op het voorhoofd zou een
geïmplanteerde of geïnjecteerde chip kunnen zijn of een biometrische tattoo of
iets dergelijks. Maar welke techniek hij ook zal gebruiken, het is niet zozeer de
techniek die we moeten vrezen, maar de aanbidding van het beest en zijn beeld.
Diverse maatregelen die zijn genomen tegen het coronavirus, waaronder de
aangekondigde corona-app, lijken vooral stappen op weg naar de totale controle
van Openbaring 13 en de afstandelijke, liefdeloze maatschappij van Mattheüs 24,
zoals we die in China en Moskou kunnen zien ontstaan.
Mens en machine zullen steeds verder samensmelten. Hij heeft een nummer, hij
is een ‘ding’ dat van buitenaf gecontroleerd en bestuurd moet gaan worden. Deze
nieuwe mens kent geen privacy meer. En dat alles is, zegt men, ‘voor ons gemak
en onze veiligheid’. De mainstream media’s werken welwillend mee aan het
logisch en aantrekkelijk maken van deze toekomstscenario’s. Slechts enkelingen
waarschuwen voor deze ontmenselijking.3 Het begint er op te lijken dat termen
als ‘de nieuwe wereldorde’, ‘het nieuwe normaal’ en ‘transformatie van de mens’
die we in de media regelmatig horen, geen onschuldige kreten meer zijn.
Oorlogen en geruchten van oorlogen:
De mensheid wordt geconfronteerd met allerlei gevaren, zoals overbevolking,
droogte, watertekorten, sprinkhanenplagen, binnenlandse onlusten,
energiebronnen die uitgeput raken (olie- en gasvoorraden), etnische spanningen.
Allemaal ingrediënten voor een oorlog.

november 2020
‘De onzichtbare regering’ – Armand Gimbrère

“De wereldwijde cultuur wordt heidenser, de westerse cultuur schudt haar christelijke
erfgoed van zich af en als christenen worden we steeds vaker naar de rand van de
maatschappij geduwd. Dit hoeft ons overigens niet te verbazen aangezien de Bijbel
expliciet verwijst naar een komende nieuwe wereldorde; een politiek en religieus
wereldsysteem dat aan het einde der tijden, voor de terugkeer van Jezus, zal opkomen
en voor een korte tijd zal regeren op deze wereld. Als we de huidige maatschappelijke
verhoudingen en de drang naar globalisering vergelijken met de terreursystemen ten
tijde van de nazi’s en de communisten, dan lijken ze op het eerste gezicht geen enkele
overeenkomsten te vertonen. Toch worden momenteel onze individuele en nationale
rechten en vrijheden systematisch vernietigd in naam van globalisering, eenheid, vrede
en veiligheid. Degene die dit als eerste merken zijn degene die de machthebbers in de
weg staan en dat zijn de christenen.
De macht wordt niet gegrepen langs een politieke of militaire ingreep, maar door in alle
lagen in de samenleving en op strategische plekken langs maatschappelijke en
ideologische thema’s de controle te verkrijgen. Deze voorbereiding vindt wereldwijd op
uitgebreide schaal plaats, onder andere via invloedrijke lobbyorganisaties. De twee
machtigste zijn de Rockefeller Foundation en de Bill & Melinda Gates Foundation en zij
werken volgens het motto: wie betaalt, bepaalt.
Echte politieke en economische macht berust niet langer bij publiek gekozen
vertegenwoordigers, maar bij machtige individuen en entiteiten, die de controle
uitoefenen achter de schermen. Ze controleren politieke macht, internationale financiën,
internationaal recht, wereldhandel, de media en militaire capaciteit om dit ene doel te
bereiken. Ons leven wordt in toenemende mate beheerst door anonieme, internationale
elites, organisaties en bureaucraten die we niet hebben gekozen en die nu de joodschristelijke waarden overboord gooien, die ons generaties lang de weg hebben gewezen.
‘De gesloten kerk…’ – Frits Boekhoff
“Het coronavirus en vooral de maatregelen van de overheid geven veel stof voor
discussie. Voor christenen is Job een goed voorbeeld. Job wist niet of alles wat hem
overkwam van de satan of van God kwam. Maar Job maakte de juiste keuze. Hij nam
alles aan uit de hand van God.
We leven in de eindtijd en we weten dat satan meer dan ooit rondgaat als een brullende
leeuw en als een engel van het licht. Wij weten ook dat de antichrist zich klaarmaakt en
dat antichristelijke organisaties hun kans grijpen. Maar wij weten ook dat God regeert en
dat Hij boven alle machten en overheden staat. Laten we het coronavirus gewoon over
ons heen komen en wachten we tot het moment dat alles weer normaal wordt? Nee, laat
de kerk in Nederland deze tijd gebruiken om zich te bezinnen of we niet te maken
hebben met een oordeel van God over de kerk/gemeente.
Naar ik geloof staat de kerk in Nederland op een kantelpunt. Bijbelgetrouwe christenen
ervaren al langer vervolging en deze zal snel toenemen. Niet alleen corona doet de
kerken sluiten, ook het wereldse denken van overheden en sommige kerken zal de
Bijbelgetrouwe kerk van Christus ondermijnen en op termijn verbieden. De tijd komt
eraan dat de kerk in Nederland weer moet gaan samenkomen zoals het begon.
Samenkomen in huizen. De eerste christenen in Europa kwamen samen in een huis. Dan
wordt de kerk weer meer een organisme dan een instituut.”
december 2020
‘De fascinatie voor vaccinatie’ – Roy Kloet
Ruim voor het coronavirus gingen biomedische ontwikkelingen al snel. Ik neem u in dit
artikel graag mee in enkele van mijn zorgen bij de ontwikkeling van een coronavaccin.
Meerdere vaccins tegen het coronavirus worden daarom begin 2021 op de markt

verwacht. De huidige ontwikkelingen gaan geweldig (of: erg) snel. De
goedkeuringsprocedures voor vaccins zijn degelijk en rigoureus. Ik denk dat men zich
inspant om de veiligheid en effectiviteit te waarborgen. Maar is dat genoeg? Want
onmiskenbaar: ook de druk op succes is enorm. “De uitrol van een vaccin zal levens en
inkomens beschermen, en miljoenen euro’s besparen in heel Europa en de rest van de
wereld. (…) het is onze beste kans om deze pandemie te overwinnen en terug te keren
naar onze normale levenswijze.” Aldus de Europese Commissie.
De schaal is eveneens immens. De bijwerkingen bij vaccinatie op deze schaal, nu en
vooral later, zijn ongewis. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen erkent dat
“(…) onbekende en zeldzame bijwerkingen en ziektebeelden naar voren [kunnen] komen
die in het klinisch onderzoek niet zichtbaar waren.” Producenten dekken zich in en
overheden staan garant. Details zijn onzichtbaar, vanwege geheimhoudingsclausules.
Misschien zegt een citaat van de topman van AstraZeneca genoeg: “Dit is een unieke
situatie waarin wij als bedrijf geen risico’s kunnen nemen als bijvoorbeeld blijkt dat een
vaccin over vier jaar bijwerkingen geeft.”
Dit weerhoudt de Europese Commissie (EC) er niet van om met een bijna religieus
fanatisme, te bouwen aan publiek vaccinvertrouwen. Daar maakte de EC zich in
september 2019 al hard voor, met koppen als ‘In vaccines we trust’. Komende tijd zullen
Europese en mondiale spelers (WHO, online platforms) samen actief dis- en
misinformatie bestrijden. Ik vrees dat menig kritische analyse of vraag in dit frame komt
en gecensureerd wordt.
Veel is nog onbesproken. Bijvoorbeeld dat de eerste vaccins waarschijnlijk maar tijdelijk
beschermen. Mogelijk minder dan een jaar. Virussen zijn specialisten in het veranderen.
Zeker soorten die tussen mens en dier kunnen overspringen, zoals influenza- en
coronavirussen. Soms helpen vaccins ziekteverschijnselen wel te verlichten, maar
voorkomen ze verspreiding nauwelijks. Grote bedenkingen heb ik bij vernieuwende
methoden voor vaccinatie. Besef dat, wanneer u besluit om te wachten met of af te zien
van vaccineren, u wel tegen beperkingen kunt aanlopen. Zo kan zorgpersoneel een
verbod krijgen om op bepaalde afdelingen te werken en ik verwacht een
precedentwerking. Zonder vaccinatieplicht is er dus wel vaccinatiedruk.
Een eenvoudig antwoord op de vraag ‘moet ik mij wel of niet laten vaccineren’ heb ik
helaas niet. Het is een persoonlijke keuze om biddend te maken. Daarbij spelen naast
alles wat genoemd is, ook persoonlijke omstandigheden en factoren mee (leeftijd,
kwetsbaarheid, omgeving). Wel is er een grote zekerheid en geruststelling: de antichrist
zal pas heersen als de gemeente is opgenomen! Misschien maken we nu de inleiding
mee, maar het merkteken (Openbaring 13) zullen wij nooit ontvangen. Dát hoeft dus
geen reden tot zorg te zijn.
‘Op weg naar een nieuwe financiële wereldorde, de big reset’ – Geert Benedictus
“In de financiële wereld heeft een oproep op 15 oktober jl. van de directeur van het IMF
(Internationaal Monetaire Fonds) mevrouw Kristalina Georgieva tot allerlei speculaties
geleid. De directeur riep op tot een conferentie over de volgende fase van de ‘big reset’
van de financiële wereld. Net zoals in het begin van de Tweede Wereldoorlog al werd
nagedacht over het systeem van na de oorlog, wordt er nu al nagedacht over het
systeem als het huidige systeem barst.”
januari 2021
‘Agenda 21: complottheorie over of complot van de VN?’ – Kees Middelbeek
Agenda 21 zou bij de vorming van deze wereldregering een belangrijke rol kunnen gaan
spelen. In dit document beschrijft de Verenigde Naties (VN) haar doelen voor de 21e
eeuw. Nu is de 21e eeuw een nogal onoverzichtelijke en lange periode. Als tussenstap
heeft de VN het jaar 2030 voor ogen, wat ze Agenda 2030 heeft genoemd. De VN wil
voor 2030 bereiken dat: de armoede is uitgebannen; er kwaliteitsonderwijs zal zijn voor

iedereen; er gendergelijkheid komt; mensen wonen in duurzame steden en
gemeenschappen; en er een verantwoordelijke consumptie en productie is gerealiseerd.
Daarnaast moet het klimaat ook worden gered en er moet een einde komen aan
oorlogen.
Agenda 21 is met de coronacrisis in een al dan niet geplande stroomversnelling
gekomen. In januari 2021 zal de agenda van het invloedrijke Wereld Economisch Forum
in Davos, in het teken staan van de grote wereldwijde reset. Er moet dan een blauwdruk
worden uitgerold voor de nieuwe, duurzame, rechtvaardige wereld.
De VN en haar agenda’s zouden, met al hun goede bedoelingen, makkelijk kunnen
uitgroeien tot de nieuwe wereldorde en haar leider waarover we lezen in Openbaring 13.
‘Temperatuurmeting’ – Diederik Brussee
“Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst klanten gaan eisen dat bezoekers van hun
bedrijf gevaccineerd moeten zijn om toegang te krijgen. Daar heb ik nog niets van
gehoord, maar ik maak me daar wel zorgen over.
Bij veel mensen die ik ontmoet heerst de mening - misschien wel aangevoerd door
minister Hugo de Jonge – dat een vaccin nodig is als oplossing voor de huidige crisis. Het
vaccineren wordt in eerste instantie niet verplicht gesteld. Maar de druk vanuit de
samenleving kan dusdanig groot worden dat je uiteindelijk niet anders kunt doen dan
eraan meewerken. Met andere woorden, wanneer het zover komt kan het om het verlies
of behoud van mijn baan gaan.”
februari 2021
‘Waar komt de antichristelijke houding van sommige politici toch vandaan?’ – Frits
Boekhoff
Waarom ligt de focus op een kerk in Staphorst? Waarom melden media elke week dat er
verschillende kerken het advies van het kabinet in de wind slaan? Het lijkt alsof juist nu
de christenen onder een vergrootglas liggen.
Om dit uit te leggen gaan we helemaal terug naar het begin. Voordat de aarde
geschapen werd, had God al honderden miljoenen engelen geschapen, ontelbaar veel
(Kolossenzen 1:16-17; Job 25:3). God schiep engelen, aartsengelen, cherubs en
serafijnen. De Bijbel noemt een paar engelen bij naam, zoals Gabriël en Michaël die elk
een eigen bediening hebben. De belangrijkste bediening was weggelegd voor een engel,
die later satan of de duivel genoemd zou worden. Satan wilde echter het onmogelijke,
namelijk aan God gelijk zijn. Dat was regelrechte rebellie tegenover God en in zijn val
sleepte hij een derde van de engelen mee (Openbaring 12:3-4).
Vanaf dat ogenblik zijn er twee groepen engelen: (1) Hemelse dienaren van God,
engelen genoemd en (2) dienaren van satan, demonen of afgoden genoemd. Het is goed
om op te merken dat er geen derde groep engelen bestaat.
Er zijn, net als bij de engelen in de hemel, ook maar twee groepen mensen op aarde: (1)
dienaren van God en (2) dienaren van satan. Kijk maar in de Bijbel, er is geen ‘neutraal
terrein’. Dat moet wel botsen en dat doet het dan ook. En naar mate de eindtijd vordert
zal de hevigheid van deze strijd toenemen.
‘Onder druk wordt alles vloeibaar’ – Roelof Ham
“Waar je in het verleden misschien nog dacht dat dingen zo’n vaart niet zouden lopen in
jouw tijd, kun je dat na 2020 niet meer zo volhouden. Onder druk wordt alles vloeibaar
en kunnen dingen heel snel gaan, zo is gebleken.
Er is al heel veel gespeculeerd over de aard van het merkteken en in recente jaren is
door veel Bijbelonderzoekers en theologen overtuigend aangetoond dat het technisch

binnen de mogelijkheden van het heden ligt om een teken als dit in het economische
verkeer in te voeren. Toch heb ik me altijd afgevraagd hoe dat praktisch en politiek
verwezenlijkt kon worden. Het mag technisch mogelijk zijn, maar doe dit maar eens
wereldwijd en universeel en dan ook nog binnen het tijdspad dat de Bijbel ons voorhoudt.
Met zoveel volken, landen, talen en politieke systemen op onze aarde voorwaar geen
sinecure.
Na het jaar 2020 zijn mijn ogen echter opengegaan: het schrikbeeld van Openbaring 13
is slechts één ingrijpende gebeurtenis van ons verwijderd. Als de bedreiging maar groot
genoeg is, als de noodzaak maar afdoende wordt gevoeld, dan zal alles mogelijk zijn, ook
dit.”
maart 2021
‘Build back better’ – Frits Boekhoff
“Wellicht heeft u nog nooit van ‘Build Back Better’ gehoord, maar werkelijk alle
regeringsleiders nemen deze woorden in de mond. Uit de Griekse mythologie kennen we
de uitdrukking ‘Als een feniks uit de as herrijzen’. Daar wordt mee aangegeven dat iets
tot bloei komt, na eerst volledig te zijn afgebroken. Dat is de achterliggende gedachte
van Build Back Better. Uit de as van de coronacrisis bouwt de mens een betere wereld.
Het gaat over duurzaamheid, immigratie, diversiteit, afschaffing van cashgeld,
overdracht van soevereiniteit. Hierbij maakt de mens de aloude fout om dit naar eigen
inzichten en in eigen kracht en vooral zonder God te willen doen.”
‘De nieuwe wereldorde in tien economische regio’s’ – Armand Gimbrère
“Als de machtigen op aarde het voor het zeggen hebben, dan zal de wereld er over een
tijdje anders uitzien: een nieuwe wereldorde, waarbij een kleine groep mensen over de
wereld zal regeren. Deze poging om de wereldmacht te grijpen gebeurt niet door militaire
interventie, maar door een rigoureus ingrijpen van machtige organisaties in de
wereldwijde bestaande politieke, economische, sociale en maatschappelijke
infrastructuren. We hebben tijdens de Amerikaanse verkiezingen al kunnen constateren
dat de zogeheten Tech-bedrijven zoals Amazon, Facebook en Twitter hele groepen
monddood hebben gemaakt door accounts en berichten massaal te verwijderen. Zelfs
door de verwijdering van complete apps, simpelweg omdat de berichten niet zouden
stroken met ‘algemeen aanvaarde’ meningen van progressieve groeperingen. Daardoor
werd communiceren voor met name christelijke, conservatieve groeperingen onmogelijk.
Het is daarbij verbazingwekkend dat de media verdacht stil bleven. Deze censuur door de
technische oligarchen blijft niet beperkt tot het internet. Andere grote bedrijven zoals
banken, financiële instellingen en vliegtuigmaatschappijen lijken hun voorbeeld te gaan
volgen. Op veel universiteiten is het allang zover. Als je niet progressief denkt en kritisch
bent over bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij, dan ben je niet langer welkom.
Deze dreiging tot censuur klinkt ook door in de aanpak van mondiale crisissen, zoals
global warming, het bestrijden van (de mutaties van) Covid-19, versterkt door
ideologische thema’s als ‘inclusiviteit en diversiteit’ en Black Lives Matters. Wie niet
meegaat in dit denken, is verdacht en wordt langzaamaan verstoten uit het
maatschappelijke verkeer. Ons denken wordt stapsgewijs gemanipuleerd en we worden
klaargemaakt om een centrale aansturing van deze problemen en thema’s te
accepteren.”
april 2021
‘Opgejaagd door Big (Tech) Brother’ – Peter de Haan
De term ‘Big Brother’ roept beklemmende gevoelens op van een overheid die je bij elke
stap en elke uitspraak in de gaten houdt. U, als Zoeklicht-lezer, denkt waarschijnlijk
meteen aan het merkteken uit Openbaring 13. Tegelijk delen we met Jan en alleman ons
lief en leed en nog heel veel meer, waardoor we ongemerkt al heel veel prijs geven. Dus

geen overheid die ons continu in de gaten houdt, maar grote, wereldwijd opererende
bedrijven, die er geen problemen mee hebben om hun activiteiten aan te passen aan de
eisen van totalitaire regimes. Bedrijven die bovendien zelf menen uit te mogen maken
wat goed is om wel of niet te zien. Zo houdt deze ‘Big Tech Brother’ je niet alleen in de
gaten, maar bepaalt deze ook steeds meer het denken. Deze wereldwijde macht ligt in
de handen van een paar grote bedrijven, dus bij een paar belangrijke directeuren, met
Mark Zuckerberg namens Facebook als de meest bekende.
‘Corona – het andere verhaal’ – Harry Honigh
Het is zeker niet mijn bedoeling met dit artikel corona te bagatelliseren. Achter elk getal
zitten menselijke drama’s die we niet mogen onderschatten. Toch rezen er in een vroeg
stadium al vragen:
•

Waarom krijgt corona zoveel meer media-aandacht dan andere dodelijke ziektes
die net zoveel of soms meer slachtoffers maken?
• Waarom zijn er nu ineens maatregelen nodig die het hele openbare leven
ontwrichten?
• Waarom horen we in de media nauwelijks kritische vragen over bijvoorbeeld het
effect en de proportionaliteit van de maatregelen?
• Waarom wordt ieder die sterft met corona automatisch geteld als gestorven aan
corona, ongeacht onderliggende ziekten? Het bleek al snel dat vrijwel alle
coronadoden ook aan onderliggende ziektes leden, vaak zelfs terminaal waren.
Een grote groep wetenschappers laten dit weten: De kans om te sterven aan corona is,
zeker voor hen die jonger zijn dan 60/65 jaar zo klein dat het geen zin heeft om deze
groep massaal te testen, te isoleren en te vaccineren. Dan zou de schade, zowel
materieel als immaterieel, een stuk kleiner zijn.
Het is erg verontrustend hoe gemakkelijk de genoemde wetenschappers en anderen die
het niet eens zijn met het gekozen beleid, gebrandmerkt worden als complotdenkers en
een gevaar voor de maatschappij. Hun artikelen worden van internet gehaald of door
‘onafhankelijke fact-checkers’ van een brandmerk ‘fake news’ voorzien. Interviews met
hen worden regelmatig van YouTube verwijderd.
We hebben het hierbij niet over relletjesschoppers en sensatiezoekers, maar over
gerenommeerde wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars, professoren, doctors,
artsen die een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan het debat over en de
bestrijding van corona.
Is dit alles nog in het belang van de bescherming van de democratie en de
volksgezondheid en het welzijn van onze kinderen? Of zijn we misschien hard op weg een
politiestaat te worden en getuige van de geboorteweeën van de dictatuur van het beest
(Openbaring 13)?
Er is veel onzekerheid over de effectiviteit en de veiligheid van de mRNA vaccins. Kunnen
ze onze genetische code en ons immuunsysteem beïnvloeden? De tijd zal het leren, maar
ik moet niet denken aan de grote aantallen mensen die aan dit gevaarlijke experiment
blootgesteld worden. Maar met behulp van massale reclame en dreiging met inperking
van onze persoonlijke vrijheden moeten we over de vaccinatie-streep geduwd worden. Is
er straks nog sprake van vrije keuze? Zien we binnenkort op de deuren van winkels,
restaurants, musea, stations en sportgelegenheden de mededeling: “Verboden voor nietgevaccineerden”?
Maar het lijkt erop dat het bij corona en de wereldwijde vaccinatiecampagne over meer
gaat dan alleen over volksgezondheid en geld. Zowel op landelijk als op wereldniveau
wordt corona ingezet voor globalistische doeleinden. Op wereldniveau lijkt men nu werk
te willen maken van een oude droom: de nieuwe wereldorde, waarvan de actieplannen
als VN Agenda 219, VN Agenda 203010 en The Great Reset van het WEF (World Economic
Forum)11 vandaag open en bloot op internet staan. Met versluierende termen, zoals
‘duurzaamheid’, ‘globalisering’, ‘vergroenen’, ‘het nieuwe normaal’, ‘orde scheppen’ en
‘build back better’ beweert men de aarde te kunnen redden, maar dan wel ten koste van

veel van onze vrijheden en de scheppingsorde van God. Het doel is een wereld die niet
democratisch, maar door een rijke technische elite geregeerd gaat worden.
mei 2021
‘Lessen uit de coronacrisis’ – Hans Frinsel
We kunnen belangrijke lessen trekken uit de huidige crisis. Ten eerste openbaart het de
fragiele staat van de westerse kerk. Individualisme en consumptiegedrag ondermijnen de
trouw en ware gemeenschap in veel evangelische gemeentes. Het ‘entertainment’
element in veel diensten moet mensen trekken, maar is dat wel Bijbels? Nu we de
onderlinge gemeenschap missen, gaan we deze gevaarlijke ontwikkelingen misschien
onderscheiden.
In de tweede plaats dwingt de crisis ons nieuwe manieren te vinden om Gods boodschap
uit te dragen.
Ten derde helpt corona ons te zoeken naar nieuwe wegen om de onderlinge band te
versterken door elkaar vaker aan huis te bezoeken en in kleinere kring bij elkaar te
komen.
‘Bestrijding van het complotdenken’ – Frits Boekhoff
Er lijken twee kampen te zijn. Mensen die overal wat achter zoeken en daar ook
helemaal vol van zijn. En de andere groep ziet helemaal nergens een complot in en vindt
de eerste groep een stelletje complotdenkers die bestreden moet worden. Hoe zit dit en
is er een tussenweg?
We kunnen een lijst van onbetrouwbare en liegende politici in de parlementaire
geschiedenis gemakkelijk vullen. Dit betreft echt niet alleen Mark Rutte. Als het onze
overheid uitkomt dan houden ze zaken verborgen. Dit is geen complotdenken, maar een
feit.
Dan is daar het World Economic Forum (WEF) opgericht door en onder leiding van de
Zwitser Klaus Schwab. Wereldleiders en rijke zakenmensen, kortom het neusje van de
zalm, komt jaarlijks in Davos samen. Wat het WEF kwijt wil lezen we op hun website.
Schwab schrijft: “Velen van ons maken zich zorgen over wanneer de dingen weer
normaal worden. Het korte antwoord is: nooit, omdat de coronavirus-pandemie
een fundamenteel keerpunt in onze wereldwijde ontwikkeling markeert.”
juli 2021
‘Zijn de leiders vrij om te doen wat het volk wil?’ – Kees Middelbeek
“Recent publiceerde de NOS een aantal artikelen over hoe de Duitse overheid bewust
heeft geprobeerd de angst onder het Duitse volk voor het coronavirus te versterken. De
reden waarom ze dit deed, zo bleek, was om begrip te kweken voor hun
coronamaatregelen. Het bewust verdraaien van de waarheid om mensen bang te maken
is liegen.”
augustus 2021
‘De gijzeling van bestuursorganen door ‘kritische rassentheorie’ – Jan Schotanus
“Door de eeuwen heen zijn er verschillende theorieën en ideeën ontwikkeld hoe de
samenleving hervormd of vernieuwd kan worden. Deze nieuwe gedachten ontstaan als
tegenreactie op de gevestigde orde. Francis Shaeffer beschreef hoe sommige van deze
academische, niet-Bijbels geinspireerde ideeën uit de ivoren torentjes van universiteiten
ontsnappen, om vervolgens de publieke opinie te gaan vormen. Een ervan deed dat in

recordtijd in 2020. De kritische rassentheorie uit de VS heeft ervoor gezorgd dat de
politiek het standpunt bepaalt en de kerk dit moet volgen.
Samenvattend met de woorden van globalist David Rockefeller uit 1974: ‘We staan op
het punt om de wereld te transformeren, we hebben alleen nog een globale crisis nodig
voordat de naties de nieuwe wereldorde accepteren’. Covid-19 lijkt die crisis, het
marxistische CRT de methode van onderwerping, en het doel de wereldoverheersing van
de komende wetteloze, de antichrist.”

