...en dan de toestand in de wereld...
Complottisme
Door Bert Panhuise
En weer is het zover dat er eenzijdig VN-resoluties
worden aangenomen tegen Israël en weer wordt het
gesteund door Nederland (dus Kabinet Rutte), tot
grote verbijstering van Joël Voordewind, Kamerlid
voor de ChristenUnie.
Joël Voordewind schreef: ‘Keer op keer worden in de VN
zeer eenzijdige resoluties tegen Israël aangenomen. Tot mijn
grote ergernis steunt Nederland het grootste deel van deze
resoluties, wat in strijd is met een eerdere oproep van de
Tweede Kamer. Een van de dieptepunten is een resolutie die
moedwillig de Joodse geschiedenis en wortels van het land
ontkent door enkel de islamitische naam van de Tempelberg
te gebruiken. Het is tijd dat de Tweede Kamer zich uitspreekt
tegen dit schandaal en dus tégen de Nederlandse voorstem’,
aldus Joël.
Maar ik heb enkele keren tegen Joël gezegd dat het voor
een christelijke partij eigenlijk niet mogelijk is om samen te
regeren (ongelijk span) met seculiere partijen als D66, die
weinig ophebben met Israël en die regelmatig tegen de wil
van God ingaan. Dat wordt nu wel weer bewezen, vooral nu
net bekend is geworden dat D66 zelfs de vijf dagen bedenktijd
in verband met abortus wil afschaffen.
Maar zelfs als een meerderheid van de Tweede Kamer zich
hier tegen uitspreekt via een stemming, dan bestaat de
kans dat het niet helpt. Want het Kabinet Rutte kan zo’n
motie gewoon opnieuw naast zich neerleggen, zoals ook
gebeurde op 14 november 2019 bij een vorige motie van
Joël Voordewind om Israël niet eenzijdig te veroordelen
vanwege het etiketteren van producten uit Israël.
Ik heb premier Mark Rutte overigens een brief geschreven
waarin staat dat hij groot onheil over zichzelf (en Nederland)
afroept als hij blijft volharden in deze anti-Israëlhouding omdat
de Bijbel daar duidelijk voor waarschuwt. Temeer omdat Rutte
niet alleen door zijn handelen sterk de indruk wekt zich tegen
Israël te keren, maar daarnaast zelfs ook toestond dat minister
Sigrid Kaag drie keer achter elkaar subsidies kon verlenen aan
jihadisten, dus aan vijanden van Israël. Zoals bijvoorbeeld de
subsidie aan de Palestijnse groepering die vorig jaar een aanslag
pleegde in Israël waarbij een meisje van 17 jaar omkwam;
terwijl minister Kaag al een jaar lang op de hoogte was dat

er terroristen in die organisatie zaten. En volgens dagblad Het
Parool is zelfs op dit moment de subsidie aan de Syrische
terroristenleider Labib al-Nahhas nog altijd niet stopgezet. Het
is eigenlijk ongelooflijk wat er in ons goede oude Nederland
gebeurt en dat dit allemaal zonder noemenswaardig protest
wordt toegelaten: 1. Het muilkorven van het Parlement. 2. Het
verraad van Israël en 3. Het financieren van jihadisten, en dat
in een tijd dat heel Europa griezelt van hun moordaanslagen.
Kritiek van rechts
De enige kritiek op dit wanbeleid komt van politiek rechts.
Maar die ‘rechts populistische complotdenkers’ hoef je
natuurlijk niet serieus te nemen, hoor je overal. En niet alleen
in de seculiere, ook in de christelijke pers. Op de website
van CIP-Nieuws las ik in een artikel van prof. dr. Willem
Ouweneel (‘Waarom complottheorieën nauwelijks weerlegd
kunnen worden’, 5 november 2020), waarin hij zegt dat hij
niet gelooft in complotten. Hij noemt dat ‘complottisme’.
Welnu, dan is de apostel Johannes ook een complottist.
Want het grootste complot aller tijden staat in het boek
Openbaring. Volgens Willem komt er wel een antichrist (dus
toch een complot?) maar ‘dat zal een populist zijn’, schreef
hij. En hij gaf ook een paar voorbeelden van ‘extreemrechtse
populisten’, dat zijn volgens hem de PVV, de FvD en… de
SGP! Maar wat onze professor hier schreef kan natuurlijk niet,
want mijn Bijbel zegt dat ‘de hele wereld vol bewondering
achter het beest zal aanlopen’. Ik zie de mensheid absoluut
niet juichend achter een Trump, Wilders of Kees van der
Staaij aanlopen, denkende dat ze de wereld gaan redden. Het
is een gotspe om broeder Van der Staaij en de SGP in verband
te brengen met de antichrist. Sterker nog, Ellen en ik gaan
weer op Kees stemmen in maart!

Bert Panhuise is voorzitter
van stichting Eurospirit
www.eurospirit.nl. Eurospirit
Televisie is wekelijks te zien
bij Family7, elke zondag om
14.30 uur en 00.30 uur.

Charisma December 2020

25

