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De VS  heeft sedert 1946 de soevereiniteit van heel wat landen omvergeworpen, door oorlog 

en economische boycot en dat gaat nog steeds door (Bron >> ). We verwachten dat de 

christenen opkomen voor rechtvaardigheid en vrede, maar velen blijven de oorlogspolitiek 

van de VS steunen.  

 

Onze christelijke partijen en tijdschriften steunen  veelal in het politiek debat de 

oorlogszucht van de VS en de Navo. De andere partij is steeds de schuldige en de eigen partij 

verdedigt zogezegd de christelijke waarden.  

 

In Tertio bijvoorbeeld komt  Pieter de Crem 

van CD&V uitgebreid aan het woord. Dat hij 

de kernwapenindustrie steunt,  weten we van 

hem, daar hij als gewezen  minister van 

defensie de strategie van de VS actief steunde 

en opvolgde.  Alle leugens over het leger van 

Assad en de zogenaamde chemische wapens 

die zouden  gebruikt  zijn  in Syrië worden 

netjes genoteerd.  En dan verder vindt  men in 

datzelfde artikel dat we onze katholieke 

traditie meer moeten verdedigen. Zo’n verhaal 

is zeker geen  getuigenis  voor mensen die het 

echte verhaal kennen. Voor zo’n man gaat u toch stemmen als u niet beter weet? Maar de 

stem van Pater Daniël die in Syrië zelf woont, zal u niet in Tertio vinden. Zelfs de stem van 

Pax Christi wordt er niet gehoord.  

Kernwapenverdrag - Op 7 juli is op een speciale VN-ontwapeningsconferentie een nieuw 

kernwapenverdrag gesloten ‘De ruwbouw voor een kernwapenvrije wereld’. Zowel de 

landen op het Arabisch schiereiland als Iran hebben 

voor dit verdrag gestemd, Israël heeft zich onthouden 

(Vredesactie). Opvallend is dat neutrale Europese 

landen zoals  Zweden, Oostenrijk, Ierland of 

Zwitserland het verdrag goedkeurden, terwijl NAVO-

landen zoals België het initiatief afwezen.   Waarom 

wordt dit niet vermeld in onze christelijke tijdschriften? 

https://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list


Mag er niets slechts over Israël geschreven worden en niets goeds over Iran? 

  

 

Hetzelfde gebeurt in Nederland. In het Reformatorisch Dagblad  wordt  deze week bij het 

verkiezingennieuws de intrede van het AfD in de Duitse Bondsdag (nationale regering) 

negatief afgeschilderd. In deze Duitse oppositie partij zitten nochtans vele orthodoxe 

christenen die de  vrijheid van onderwijs en het traditioneel gezin belangrijk vinden. Deze 

partij stelt de massamigratie en het project Europese Unie in vraag en tevens de Nato, wat 

blijkbaar ‘not done’ is. Het dagblad stelt integendeel Merkel te rooskleurig voor, net als de 

andere grote media. Zouden zij nu net niet het tipje van de sluier moeten opheffen?  

Heel wat christelijke lectuur is niet neutraal maar staat in dienst van christelijke partijen. En 

als deze partijen aan de macht willen blijven, dan moeten ze de politiek correcte koers 

blijven volgen die door Europa wordt gedicteerd. 

 

Ook kerken, christelijke denominaties stellen zich dikwijls  niet neutraal op en bevelen de 

zogenaamde goede christelijke tijdschriften, partijen aan.  In de rondschrijfbrief  van de 

Evangelische Alliantie van 28 september krijgt  u een aanbeveling voor het tijdschrift 

Uitdaging.nl, de evangelische stem. Ze  tonen  u de weg hoe u  een gratis nummer kan 

bestellen.  In deze Uitdaging wordt een politicus van  Christen Unie in het daglicht gezet,  

Joël Voordewind, die de gastvrijheid naar de vluchtelingen beklemtoont. Elke kritische vraag 

rond massamigratie zal u er niet in vinden. Het 

artikel "Veel christenen zijn naïef over 

vluchtelingen’  is een goed artikel die Christen Unie 

trouwens op de korrel neemt voor zijn eenzijdige 

kijk op  migratie (Bron >>).  

Deze eenzijdige belichting van kerken/ kranten wat 

betreft maatschappij en politiek is heel spijtig, want tegelijkertijd staan er ook heel goede 

artikelen in deze dagbladen en hebben deze kerken ook heel goede initiatieven. 

Omdat de leiders van de evangelische kerken het zionisme, de politiek van Israël volop 

steunen,  o.a. vertolkt in het blad ‘christenen voor Israël’, gaat men ook de koers van de VS 

volgen, omdat dit het land bij uitstek is dat Israël ondersteunt. Alle stemmen die hun 

dogma’s niet ondersteunen worden angstvallig geweerd. Er is niets verkeerds met een liefde 

voor het land Israël, maar daarom is de huidige politieke strategie van het land nog niet 

onfeilbaar. 

Diezelfde stemmen pleiten voor een pro- Europese politiek, die grotendeels beheerst wordt 

door een liberale ethiek. Dan moet de strijd tegen de ethische verloedering het blazoen van 

de christelijke partijen oppoetsen. Als men zou beseffen dat die verloedering ook wordt 

ingegeven top-down, door de VN, dan zou men misschien wat kritischer staan tegenover alle 

http://tegenstroom.eu/source_opinie/Veel%20christenen%20zijn%20naïef%20over%20vluchtelingen.pdf


globalistische netwerken waarvan de EU deel uitmaakt. De VN zijn laatste offensief is de 

universele legalisering van abortus, euthanasie en assistentie bij zelfdoding (Bron >>). 

 

Ex-minister Dehaene heeft meegewerkt aan de 

start van de vorming van de EU en heeft in de 

preambule van de EU het vermelden van de 

christelijke wortels geschrapt op vraag van 

Turkije. Al de andere invloeden door de 

eeuwen heen werden wel benoemd, de 

Grieken, Romeinen, Renaissance, de 

Verlichting… Ook de deelname van de EU 

binnen de NAVO steunde hij volmondig.  

Dehaene heeft in zijn ambt echter de 

vernielzucht van de NAVO in Joegoslavië niet kunnen tegenhouden, wanneer men bewust de 

religieuze en etnische groepen tegen elkaar heeft opgezet en tenslotte deze natie heeft 

opgesplitst om deze regio onder controle te krijgen. Voorheen leefden moslims en christenen 

in harmonie samen. Joegoslavië is een belangrijke doorgang op de Balkanroute en was 

economisch onafhankelijk omdat hun centrale bank nog niet onder het IMF functioneerde 

(Bron >> ).  

 

We hopen dat onze christelijke tijdschriften, kranten, organisaties, 

partijen ook eens de keerzijde van de medaille durven te belichten 

en opstaan voor rechtvaardigheid en vrede. We zien dat 

hulporganisaties die dicht bij deze landen betrokken zijn, dikwijls 

wel ingaan tegen het politiek correct denken. Zij zijn niet gebonden 

aan dogma’s of partijpolitiek. Ze  zien met eigen ogen wat het 

echte verhaal is.  

ttps://eclj.org/abortion/un/pour-la-protection-de-toute-vie-humaine?lng=en
https://www.kla.tv/11095

