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Op dit moment zijn er in Amerika twee ontwikkelingen 
gaande die voor christenen grote gevolgen kunnen hebben in 
de toekomst. De eerste is de opkomst van de islam; de tweede 
de toenemende discriminatie en uitsluiting van christenen. 
Als eerste de islam. Ondanks een geschiedenis van 
terreuraanslagen en de onderdrukkende sharia, lijkt de 
opkomst van de islam als wereldideologie niet te stoppen. 
Sinds de brutale en spectaculaire aanslag in 2001 op de Twin 
Towers in New York door Saudi-Arabische moslimextre-
misten, wordt de islam omarmd en wint het aan populariteit. 
Is dit het begin van een omgekeerde wereld of is angst hier 
de (slechte) raadgever? Waarschijnlijk allebei, maar vooral het 
laatste. 
Het lijkt wel alsof de volgende uitspraak in praktijk wordt 
gebracht: if you can’t fight them, join them. Althans, zo 
lijkt het, gezien de naïviteit waarmee sommige politici met 
onvoldoende kennis omgaan met jihadistische groeperingen 
en de ‘Arabische winter’; ze onderhandelen zelfs met Taliban-
terroristen in Afghanistan. En ondertussen groeit binnen 
de Verenigde Staten een ondergrondse islamitische invloed 
onder het oog van de huidige president, Barack Hussein 
Obama. Dezelfde Obama die bij meerdere gelegenheden 
zijn liefde voor de islam en de Koran niet onder stoelen of 
banken heeft gestoken: ‘Het lieflijkste geluid dat ik ken, is de 
islamitische oproep tot gebed’ en ‘De islam is altijd al deel van 
Amerika geweest.’ 
De Amerikaanse regering nodigde nota bene een imam uit 
– nadat in augustus 2011 een Amerikaanse legerhelikopter 
in Afghanistan met dertig manschappen door islamitische 
strijders werd neergeschoten – om op de begrafenis van de 
gesneuvelden een gebed uit te spreken. In plaats van een 
zegen, maakte deze imam de God van Mozes belachelijk, 
proclameerde hij de overwinning van de islam over Amerika 
en verwees de gestorven soldaten die voor hun land en de 
vrijheid van Afghanistan waren gesneuveld naar de hel, 
met de hulp van een voorlezing uit de Koran. Allemaal in 
het Arabisch natuurlijk, zodat de aanwezige familie en 
nabestaanden het niet konden verstaan. 

Christenen gestigmatiseerd
Het is echter niet alleen de groeiende islam die ons zorgen 
moet baren. Opvallend is namelijk ook de stigmatisering 
en discriminatie van christenen. Zo worden evangelische 
christenen op de Amerikaanse legerbasis Fort Hood – waar 
in november 2009 een islamitische legerpsychiater namens 
de jihad een terroristische massamoord pleegde onder zijn 
medesoldaten – als een ‘bedreiging‘ gestigmatiseerd. 
Binnen de Amerikaanse regering en allerlei instituten 
ontplooit zich tevens een onderhuids netwerk van anti-
Joodse en antichristelijke elementen. Het is opvallend dat dit 
verschijnsel hand in hand gaat met de aanval van atheïstische 
en pro-homogroepen tegen alles wat maar riekt naar een 
Bijbels standpunt. Zo is er een toename van discriminatie, of 
beter gezegd criminalisatie van evangelische of Bijbeltrouwe 
christenen in de Verenigde Staten. 
Het jonge echtpaar Klein uit Oregon heeft een eigen exclusieve 
banketbakkerij waar zij al jaren prachtige taarten maken. 
Maar toen zij werden gevraagd een speciale huwelijkstaart 
te ontwerpen voor een lesbische huwelijksvoltrekking, 
weigerden zij dit vanwege gewetensbezwaar. Onmiddellijk 
ging het aanstaande ‘echtpaar’ naar de rechter en werden 
liberale groepen als de LGBT (vereniging van lesbiennes, 
homo’s, biseksuelen en travestieten) opgeroepen om het 
jonge gezin dagelijks te intimideren via haatmails en door te 
protesteren voor de deur van de bakkerij. Dit bracht een golf 
van verontwaardiging teweeg en klanten werden afgeschrikt. 
Toen ook de rechtbank oordeelde dat het lesbische stel was 
gediscrimineerd, werd de bakkerij een boete opgelegd en 
moest zij uiteindelijk haar werk staken. De beduusde eigenaar 
Aaron Klein zei tegen de krant: ‘Het is een trieste dag voor 
christelijke bedrijven. Wij zijn zelfs met de dood bedreigd. 
Maar iedereen heeft toch recht op vrijheid van meningsuiting 
en het weigeren van zaken waar je het niet mee eens bent? 
Waarom respecteren zij niet onze overtuiging en gaan ze niet 
gewoon naar een andere bakker? Wij geloven nu eenmaal 
dat het huwelijk bedoeld is voor een man en een vrouw 
en daarom kunnen we niet meewerken aan het vieren van 

Hoe een christelijke natie langzaam afbrokkelt
AMERICA, THE LAND OF THE FREE?

Nooit eerder kwam de Big Brother-wereld die auteurs als Aldous Huxley en George Orwell in hun 
sciencefictionboeken beschreven, zo dichtbij als vandaag. De aan het licht gebrachte politieke 
misstanden zoals Wikileaks en de onlangs verschenen berichten over de afluisterpraktijken van 
de Amerikaanse regering, bevestigen de naderende controlemaatschappij als fundament van een 
opkomende nieuwe wereldorde zonder God. Wat blijft er straks over van ‘America, the land of the 
free’ en als gevolg daarvan van de hele westerse wereld?  
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iets dat God verboden heeft.’ Op de deur van de gesloten 
bakkerij hing vervolgens een bord met een tekst uit Spreuken: 
‘Beter een arme die onberispelijk leeft dan een rijkaard die 
vol leugens zit.’ Klein vervolgt: ‘Het sluiten van onze zaak 
is maar een kleine prijs die wij betalen voor ons geloof. Deze 
ontwikkelingen zijn al een tijd gaande in Amerika en we 
hopen dat de gelovigen in dit land zullen opstaan en hun 
stem laten horen tegen de toenemende intimidatie.’ 
Een andere luxe bakker overkwam hetzelfde. Jack Phillips 
van Masterpiece Cakeshop in Colorado, werd veroordeeld 
tot twaalf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor het 
niet bakken van een huwelijkstaart voor een homohuwelijk. 
‘Het kan me niet zoveel schelen’, aldus Phillips. ‘Als het moet 
dan sluit ik de tent maar, want ik kan geen dingen doen tegen 
mijn overtuiging in, alleen maar omdat de wet van het land 
mij ertoe dwingt.’ 

Ruim Jezus uit de weg
Maar er is meer. Zo heeft een scholen-
gemeenschap in Ohio door de rechter 
een boete van 95.000 dollar opgelegd 
gekregen met de verplichting een 
fictief romantisch portret van Jezus uit 
hun ontvangsthal te verwijderen. Dit 
om rekening te houden met andere 
religies en niemand te kwetsen. De 
rechtszaak was aangespannen door 
de ACLU, een organisatie die opkomt 
voor de civiele rechten en gelijkheid 
van alle Amerikaanse burgers. 
Diezelfde ACLU spande samen met de 
procureur van de staat Washington in 
maart 2013 een rechtszaak aan tegen 
de 70-jarige bloemiste Barronelle 
Stutzman van Arlene’s Flowers uit 
Richland, Washington. Er werd een 
boete van 2.000 dollar geëist voor elke opdracht die in de 
toekomst geweigerd zou worden, naar aanleiding van haar 
weigering een huwelijksdecoratie te verzorgen voor een 
aanstaand homo-echtpaar. ‘Ik lever graag bloemen aan 
iedereen, maar vanwege mijn geloof in de Bijbel en mijn 
relatie met Jezus kan ik nu eenmaal geen huwelijksboeket 
en decoratie maken voor een homohuwelijk. De klant die 
ik geweigerd heb, komt hier vaker om een bosje bloemen te 
kopen, en hij begreep dit helemaal toen ik het uitlegde. Maar 
blijkbaar heeft hij zijn beklag gedaan en nu krijg ik van alle 
kanten dwangbevelen om voortaan verplicht te leveren aan 
homohuwelijken. Deze groepen roepen hard om tolerantie, 
maar zelf zijn ze totaal niet tolerant naar andersdenkenden 
toe.’ Intussen heeft deze bloemiste een proces aangespannen 
om haar religieuze vrijheid en voorkeur te mogen behouden.
Ook Phil Buch, musical director, kan hierover meepraten. 
Hij heeft zijn koor van de Wausau’s West High School in 

Wisconsin, dat bezig was met de voorbereiding van de 
jaarlijkse decemberconcerten, onlangs tijdelijk ontbonden. 
Dit vanwege een restrictie door de National Association for 
Music Education, die het brengen van religieuze kerstliederen 
voortaan wil inperken. De opgegeven reden was dat men meer 
rekening wil houden met een breed religieus onderwijspakket 
waar de christelijke boodschap niet meer exclusief is; om 
volgens de wet geen aanstoot te geven aan mensen met een 
andere geloofsovertuiging. Buch: ‘Wat blijft er over van een 
kerstconcert als wij de meeste geestelijke liederen over kerst 
moeten weglaten? Dit lijkt meer op een campagne om de 
reden van de kerstviering te elimineren.’ Saillant detail: sinds 
enige tijd let de politiek correcte overheid in Amerika erop dat 
de term ‘Happy Holidays’ wordt gebruikt in plaats van ‘Merry 
Christmas’. 

Ook Dan Cathy, CEO van Chick-
fil-A (een soort kiprestaurant à la 
McDonalds), heeft een soortgelijke 
ervaring. Nadat hij in een interview 
had gezegd dat hij vierkant achter 
het traditionele huwelijk staat 
tussen man en vrouw, kwam er een 
landelijke lawine op gang van allerlei 
haatacties tegen het goeddraaiende 
bedrijf. Terwijl de mening van deze 
christen landelijk door diverse 
burgemeesters werd afgebrand als 
homofobisch en intolerant, legde 
president Obama Nation of Islam-
activist Louis Farrakhan, die het 
homohuwelijk openlijk veroordeelt, 
alle Joden uitmaakt voor satanisten 
en de vernietiging van Amerika 
en het blanke ras predikt, geen 
strobreed in de weg.

Campagnes vanuit de overheid
Door het aanstellen van steeds meer islamitische en liberale 
personen in sleutelposities, krijgt de tactiek van de huidige 
Amerikaanse regering steeds meer een antichristelijk karakter. 
Zo eiste de landbouwminister van de staat Florida van een 
christelijk servicecenter dat zij een nieuwe vergunning 
aanvragen waarin staat dat het niet meer geoorloofd is om 
voedsel uit te delen aan de armen, tenzij men alle afbeeldingen 
van Jezus, boekjes met de tien geboden en bordjes waarop 
staat ‘Jesus is Lord’ verwijdert. Onder het mom van gelijkheid 
(zogenaamd om moslims en boeddhisten niet te kwetsen) 
wordt er afgerekend met alle uitingen die de God van de 
Bijbel eren. Zelfs de Billy Graham Evangelistic Association 
kreeg in 2012 een ongebruikelijk onderzoek van de belasting. 
Daarbij werd aangegeven dat ‘verdachte’ organisaties voor de 
zekerheid gecheckt worden op misbruik van fondsen. Maar 
het onderzoek bracht niets ongeoorloofds aan het licht, 
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behalve dat er klaarblijkelijk een strategische campagne is 
begonnen van de federale regering om christelijke kerken en 
organisaties met opzet te intimideren en af te remmen.   
Ook binnen het Amerikaanse leger is een fikse ommezwaai 
gekomen, sinds president Obama opperbevelhebber van het 
leger is. Het propageren van de islam en homoseksualiteit staat 
bovenaan, waarbij alles wat joods-christelijk is als verdacht en 
vijandig wordt gezien. Air Force-veteraan Sgt. Phillip Monk 
kwam hierdoor in de problemen. Hij had van zijn superieur 
de opdracht gekregen een andere instructeur binnen het leger 
te straffen voor diens anti-homostandpunt, maar hij weigerde 
om dit te doen. ‘Ik ben ontslagen van mijn positie,’ aldus 
Monk, ‘omdat ik weigerde een kameraadinstructeur te straffen 
voor zijn standpunt en uitspraak over het homohuwelijk. 
Tegenwoordig is het een wet dat je de Air Force-reglementen 
overtreedt wanneer je zegt dat homoseksualiteit volgens jouw 
overtuiging fout is. Na mijn ontslag ben ik vervolgens ook 
juridisch vervolgd en werd ik het leger uitgezet vanwege mijn 
christelijke overtuiging.’ 
En in 2011 werden twee vrienden, Mark Mackey en Bret 
Coronado, gearresteerd omdat zij in hun Bijbel lazen in de 
buurt van het Department of Motor Vehicles (een soort 
dienst voor het wegverkeer) in Hemet, Californië. Gelukkig 
vond de rechter hen uiteindelijk toch niet strafbaar en maakte 
hun arrestatie ongeldig. 
Tot slot, de Breathitt County scholengemeenschap in 
Kentucky heeft haar ingelijste tien geboden verwijderd. Dit 
gebeurde nadat de atheïstische FFRF (Freedom From Religion 
Foundation) een brief stuurde met een klacht over de lijsten. Na 
aandringen werden de ingelijste tien geboden overal verwijderd 
om geen aanstoot te geven aan het eerste amendement van 
de grondwet van de Verenigde Staten. Vreemd genoeg staat 
in diezelfde grondwet dat er recht van vrije uitoefening van 
religie is en de vrijheid van meningsuiting niet belemmerd 
mag worden. Maar daar is in het veranderende geestelijke 
klimaat van het huidige Amerika weinig meer van over. Het 
van oorsprong zo christelijk en vrije Amerika, het land van 
de onbegrensde mogelijkheden, lijkt nu af te stevenen op een 
ongekende morele val. Van een vrije ondernemersvriendelijke 
joods-christelijke maatschappij verandert de natie langzaam in 
een socialistisch controlesysteem met een nultolerantiebeleid 
met name tegen christenen. 

Goede voorbereiding
De grimmige omwentelingen in Amerika laten zien 
wat ons in Europa te wachten staat. Een toename van 
islamisering, humanistische propaganda en wellicht 
aangescherpte anti-discriminatiewetten zullen het voor 
vele gelovigen moeilijk maken. Over de periode kort vóór 
zijn wederkomst zei Jezus in Matteüs 24 al dat de wereld 
een verschrikkelijke tijd tegemoet zal gaan zoals het nooit 
geweest is en nooit meer zal zijn. Openbaring 13 spreekt 
ook van ‘het beest’ (antichrist) die alle mensen dwingen  

zal, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, om op  
hun rechterhand of voorhoofd een merkteken te dragen. 
Zo kan iemand alleen iets kopen of verkopen als hij dat 
merkteken draagt en deel is van het nieuwe wereldsysteem.
De vraag is: zijn we op zulke tijden voorbereid zolang de Heer 
Jezus uitblijft? Hebben we genoeg olie in onze lampen en 
leiden we een Geestvervuld leven in volledige toewijding aan 
Hem? Zijn we altijd bereid verantwoording af te leggen van 
de verwachting waaruit we leven? ‘In deze wereld krijgen 
jullie het zwaar te verduren,’ had Hij nog gezegd in Johannes 
16:33, ‘maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen!’

De bouw van opvang- en concentratiekampen
In het licht van de naderende wereldorde worden 
uitvoerende regeringsinstanties als de FEMA (agentschap 
voor rampenbestrijding van Homeland Security) 
door critici met argwaan in de gaten gehouden. Uit 
onderzoek blijkt dat er in 2009 een resolutie (H.R.645 
National Emergency Centers Establishment Act) in de 
senaat is ingediend voor het bouwen van zogenaamde 
nationale noodcentra. Dit is opmerkelijk omdat er 
over heel de Verenigde Staten al honderden volledig 
ingerichte lege kampen bestaan. Deze zijn bemand 
met personeel, hebben alle kenmerken van opvang- 
of concentratiekampen en dienen een enkele keer als 
tijdelijke gevangenissen of detentiecentra. Volgens 
de FEMA-verklaring zijn deze kampen ingericht voor 
‘controle en opvang van de bevolking bij rampen, het 
tegengaan van terrorisme en een eventuele staat van 
beleg.’ In combinatie met de snelle vooruitgang van 
digitale GPS-tracking, de verplichting van digitale ID’s en 
het naderende cashloze monetair systeem, wijzen deze 
ontwikkelingen op de bereiding van elementen in dienst 
van de aankomende wereldorde, of de periode van de 
grote verdrukking, zoals de Bijbel deze heeft voorzegd. 

De kop in The Telegraph van december 2009 zegt: Er zal geen 
ontkomen zijn aan de nieuwe wereldregering.
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