Foto: Evangelisten en pastors bidden voor president Trump tijdens een conferentie

DE WAARHEID OVER PRESIDENT DONALD TRUMP
GOD’S WINDOW OF GRACE
De meeste Europeanen en Nederlanders hebben een volledig verwrongen beeld van de
Amerikaanse president Donald J. Trump. Met name vanuit de reguliere (Nederlandse)
media zijn nieuwsberichten over actuele zaken vaak gekleurd door politiek links, dat
grotendeels niet het geloof in God of Zijn normen en waarden als basis heeft, maar het
humanisme. Deze ideologie is ook de drijfveer van het globalisme (Globalisten: politieke
en financiële elite die de vrijheid, cultuur, identiteit en zelfstandigheid van individuele
landen als een bedreiging ziet en een wereldregering nastreeft). De nieuwsbronnen van de
meeste reguliere media worden gevoed door propaganda van de globalistische agenda.
Meestal dus niet gefundeerd op waarheid of journalistieke objectiviteit. Zoals bijvoorbeeld
de angst voor Covid-19 die er bij de bevolking wordt ingehamerd, gebaseerd is op computermodellen en schattingen, niet op de realiteit. Daarom zitten we nu nog in een
verwoestende lock-down, terwijl we allang over het corona hoogtepunt heen zijn.
Misleiding en elkaar napraten, er lijken gewoon geen objectieve journalisten meer te
bestaan bij de ‘staatstelevisie’, de NOS. Dit is debet aan het feit dat de media eigendom
zijn van politiek links denkende personen, die de agenda van de wereldregering willen
doorvoeren. Velen kunnen niet geloven dat de lock-down daar bewust deel van is. Het
is een zo groot kwaad dat het weggezet wordt als complotdenken. Maar er is bewijs
ten over. Daarom is het goed om ook alternatieve nieuwsbronnen te checken omtrent
belangrijke zaken. Deze laten vaak een hele andere kant van een onderwerp zien, en het
worden er steeds meer. Mensen worden wakker. Onze hele toekomst staat op het spel,
het leven van onze kinderen, onze kleinkinderen. Kunnen we het tegenhouden? Nee.
Wel moeten we wakker zijn, om staande te kunnen blijven totdat Jezus terugkomt.
Moeten politieke leiders heilig zijn?
Om weer terug te keren bij Donald Trump: veel reguliere nieuwsberichten over hem zijn
leugens of kloppen gewoon niet. Het beeld dat de gemiddelde Nederlander van deze
Amerikaanse zakenman en miljardair heeft, is vooringenomen en verknipt. Niet alleen
hebben veel Nederlanders over het algemeen een antipathie tegen Amerikanisme en
Amerikanen, maar er is ook een valse aanname bij veel christenen dat een politiek leider
een heilig en onberispelijk verleden moet hebben. Hoe komt men er bij? Solliciteerde Trump
soms naar een baan als dominee of voorganger? In de Bijbel zegt God o.a. in de
Romeinenbrief dat alle mensen gezondigd hebben. En de Heer Jezus daagde de
beschuldigers die met de vinger wijzen zelfs uit, door te zeggen: ‘Wie zonder zonde is,
werpe de eerste steen.’ Als wij op basis van bijbelse voorbeelden onze leiders moeten
uitzoeken, dan zien we dat Abraham een leugenaar was, Mozes een moordenaar, koning
David een overspeler en een moordenaar, Simson een onbetrouwbare hoereerder, en
Petrus een lafaard en verrader. Zo zijn meer voorbeelden te noemen.
Opvallend is dat God desondanks leiders verkiest uit onvolmaakte mensen, en hen
bekrachtigt met een roeping. In Jesaja 45 staat de roeping van Kores. Kores (Engels:
Cyrus) werd door God gezalfd en geroepen om Israël te helpen, terwijl hij zelf een heiden
was, een ongelovige dus. ‘Ik gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende…’ zei God tegen
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hem. Lees vers 1-5 maar eens. Opmerkelijk in deze context is dat president Donald Trump
ook de 45e Amerikaanse president is. Als leider van je land wil je een sterke assertieve
persoon hebben met ruggengraat, die niet over zich heen laat lopen en ook doet wat hij
zegt, niet waar? En Donald Trump is zo iemand.
Trump deed wat hij beloofde
Het ambt van een leider of president wordt niet bepaald door wat hij in het verleden
als burger wel of niet fout heeft gedaan, maar of zijn visie en agenda voor zijn
land goed en uitvoerbaar is. En of hij een man is die doet wat hij belooft. Ja, Trump
had een welgesteld leven als projectontwikkelaar en televisiepersoonlijkheid, o.a.
bekend van The Apprentice. In het zakendoen is hij instinctief een briljant strateeg. Hij schreef o.a. de bestseller The Art of The Deal. Hij is voor de derde keer
getrouwd en was vroeger een liberale denker. Een opmerkelijk feit dat de meesten
echter niet weten, is dat Trump geboren is uit een Europees immigranten-echtpaar met
biddende groottantes tijdens de opwekking op de Schotse Hebriden van 1949-1952. Bij
nader onderzoek zien we een lijn van Gods zegen en roeping op het leven van de Trump
familie en op Donald John Trump, om Amerika te leiden (en daardoor ook de rest van de
wereld te zegenen) voor een specifieke tijd.
History of Donald Trump - Bible Hebrides Revival:
Video Hebrides Revival Trump Family



Na jaren van overweging, heeft Trump zich uiteindelijk in 2015 kandidaat gesteld voor het
republikeinse presidentschap. Bedenk dat hij geen carrière-politicus is, maar een celebrity zakenman. Door vrienden en bekenden is getuigd dat Trump conservatief is geworden
toen hij zich zorgen begon te maken over de status van zijn land. Hij staat bekend om zijn
liefde voor goud, maar zijn vrijgevigheid getuigt evenzo van een gouden hart. Zijn
karakter werd tijdens zijn 2016 campagne voor het presidentschap even in twijfel
getrokken, toen er in de reguliere media een korte geluidsopname uit 2005 verscheen
met een pronkende seksistische opmerking van hem. Typisch zoals dit in de seculiere
wereld met mannen onder mekaar in de kleedkamer kan gaan. Dit voorval was meer
dan tien jaar oud en stiekem opgenomen. En nu werd het als wapen tegen hem gebruikt
in zijn strijd met democratisch tegenkandidaat Hillary Clinton. Trump betuigde toen onmiddellijk en openhartig zijn spijt over het oude voorval, ook naar zijn familie
toe. Hij mag dan een macho zijn, maar hij is absoluut geen seksist en zeker geen
racist. Trump respecteert vrouwen (zoek ‘Women for Trump’ op internet) en ging al jaren
om met zwarten en latino’s. Nooit werd hij van racisme beschuldigd, totdat hij besloot om
zich verkiesbaar te stellen als president tegen de Democraten. Ineens was hij de ergste
‘blanke racist’ die er is. Ook is hij niet de louche boef die de reguliere media van hem schetst. Trump is een zakenman met visie, bewogen met de nood van zijn land en de levenskwaliteit van de gewone bevolking. Hij werd niet president voor het geld of de roem, want
deze dingen had hij al. Hij besloot zelfs om zijn salaris als president weg
te geven aan charitatieve instellingen. Dit heeft geen andere president
gedaan. Donald Trump groeide op in een Presbyteriaanse kerk onder het gehoor van Rev. Norman Vincent Peale en heeft zich sinds zijn presidentschap
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meer toegewijd aan God en de Bijbel. Trumps vicepresident Mike Pence en vele
medewerkers in zijn regering zijn overtuigd en belijdend christen. Zij hebben vaak
samen met voorgangers openlijk voor president Trump gebeden, zelfs in de Oval Office.

Geen enkele president had een regering met zo’n sterke christelijke overtuiging en
stempel. Mede daarom wordt hij door vele politici en linkse beroemdheden gehaat.
Achterdochtige mensen stellen dat Trump alleen conservatief is geworden om kiezers
achter zich te krijgen. Maar vanwaar deze argwaan? Wie kent de man zijn
gedachten en zijn hart dan God alleen? De meeste Nederlandse kijkers beoordelen
iemand als Trump met een calvinistische bril en op basis van oppervlakkigheden: zijn
bon vivant verleden, assertieve New Yorkse manier van praten en communiceren,
zijn uitgesproken drijfveer en wellicht zijn kapsel. Maar is dat niet een beetje kinderachtig? Donald Trump is geen behoudende Nederlander, maar een opportunistische
Amerikaan. Een leider met een sterke overtuiging en liefde voor zijn land. Tijdens zijn
presidentschap kwam hij meerdere keren uit voor God en voor de Heer Jezus. God
beoordeelt het hart van een persoon die Hij roept. De bevolking behoort de president te
beoordelen op zijn karakter en prestaties, niet op zijn uiterlijk, twitter-gedrag en maniertjes.
De Heer Jezus zei: ‘Aan de vruchten zul je de boom kennen!’. President Trump’s daden
en prestaties in vier jaar, zijn duidelijk goede vruchten. Beoordeel het zelf aan deze lijst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meest robuuste en historische economische groei
Meer dan 6 miljoen nieuwe banen gecreëerd per januari 2020
Record aantal nieuwe Amerikaanse bedrijven opgericht en gestimuleerd
Historisch lage werkeloosheidcijfers voor minderheidsgroepen
Aanstellen van drie nieuwe conservatieve federale rechters (Hooggerechtsfhof)
De meest actieve Pro-life president ooit: instellen van anti-abortusmaatregelen
Beste vriend van Israël: hij riep Jeruzalem uit tot hoofdstad, verhuisde de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem en erkende de Golanhoogte
Beveiligde de zuidelijke Amerikaanse grenzen door een sterke muur van 700+ km
en verscherpte ter bescherming de immigratiewetten tegen misdaad en illegaliteit
Mensensmokkel en sekshandel werden grootschalig aangepakt en afgeremd
Grote criminele bendes als MS-13 die steden onzeker maakten hard aangepakt
Vele overbodige bureaucratische wetten en procedures afgeschaft
Meer dan 3000 gedetineerden begenadigd (First Step Act)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

China, Iran en Noord-Korea ten onder gehouden zonder conflicten
Vele Amerikaanse gijzelaars in het buitenland bevrijd en teruggebracht
Militaire vernieuwing en versterking van leger voor landsverdediging
Kosteloze behandeling en medische zorg voor veteranen ingesteld
Radicale Islamitische terreurgroep ISIS in Irak en Syrië vernietigd
Herstel vrijheid voor kerken en religieuze groepen (ophef Johnson Amendment)
Herstel van Gods normen/waarden en gebedsvrijheid op scholen
Eerste president die werkte om diepgaande politieke corruptie
in regering en ambtenarij uit te roeien (Drain the Swamp)
De meest anti-globalistische en patriottische Amerikaanse president ooit
onder het motto America First (d.i. eigen land eerst)
Arabische landen er toe gebracht om vrede met Israël te sluiten, onder de titel:
Abraham Accords. Daarvoor is hij twee keer genomineerd voor de Nobel Prize
Donald Trump is de eerste president sinds tijden die geen oorlog is begonnen

De b.g. lijst is maar een greep uit de prestaties van de Trump-regering 2016-2020. Gezien
zijn visie en agenda, is hij voor conservatieven en gelovigen de beste Amerikaanse president ooit. Het moge duidelijk zijn dat de visie en de politiek van Donald Trump de bijbelse
normen en waarden van God dienen. Christenen die alert zijn, zijn daar heel blij mee en
steunen hem door dik en dun. Daarom heeft de meerderheid in America voor president
Trump gestemd. Besef dat hij deze prestaties in minder dan vier jaar heeft uitgevoerd, ondanks een ongegronde non-stop lastercampagne, aanvallen en beschuldigingen door de
Democraten (o.l.v. de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden ‘Izebel’ Nancy Pelosi)
tegen zijn agenda en persoon. Van alle politiek getinte beschuldigingen en parlementaire
aanklachten is hij telkens weer vrijgesproken. Maar zijn haters waren nog niet tevreden.
Visueel overzicht van de 4-jaar lange lastercampagne van de Democraten tegen Trump:
Chart: 4 Year Campaign Against President Trump
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Verkiezingsfraude 2020
De verkiezingscampagnes van president Trump die de leuze hanteerde: Make America
Great Again, leverde honderdduizenden bezoekers op. Stadions en vliegtuighallen
liepen vol met supporters als hij sprak. Telkens weer, waar hij ook naartoe ging.
Op een Trump campagne-avond kwamen ca. 25.000 deelnemers af, met veel enthousiasme. De verkiezingscampagnes van tegenkandidaat Joe Biden bestonden eigenlijk niet.

Biden is een oud-vicepresident en corrupt carrièrepoliticus. Een bejaarde man aan het
begin van dementie, die meestal geen twee volzinnen meer bijelkaar kan praten.
Op zijn ‘campagnes’ waar hij afgelopen jaar af en toe in achtertuinen en turnhallen de
pers te woord stond, kwamen gemiddeld 20-30 personen opdagen. Het excuus van zijn
campagne-manager was dat dit ‘door de coronamaatregelen’ kwam. Maar een goed verstaander en oplettende kijker weet wel beter. Alleen al op basis van belangstelling, kan hij
nooit de meerderheid van stemmen hebben gekregen. Maar het werd al snel duidelijk dat
Biden door de democraten (schaduwcabinet Clinton/Obama) als marionet wordt gebruikt
om hun socialistische agenda voor het land door te duwen.
Donald Trump is immens populair bij het gros van het Amerikaanse volk. De verwachting
en overtuiging was dan ook dat hij kon rekenen op een tweede termijn. De Amerikaanse
verkiezingen van 2020 zouden op 3 november 2020 ’s avonds laat (rond 23.00 uur) moeten eindigen. Op dat tijdstip stond president Trump in alle stemlokalen en stemcomputers
bovenaan. Dit tonen de bewaarde grafieken. Cijfers laten zien dat hij aan het einde van
de verkiezingsdag met een overweldigende meerderheid had gewonnen. Trump kreeg
ca. 75 miljoen stemmen, het hoogste getal ooit voor een zittend president. Abnormaal
was dan, dat Provinciale Staten op de laatste minuut besloten om de wetten rondom
de stemmentelling te veranderen. Er werd bij plaatselijke (democratische) rechters afgedwongen dat men nog een paar dagen of weken mocht doorgaan met het tellen van stemmen. Wat zeer ongebruikelijk is. Zo stal de Deep State de verkiezingen van Trump.
‘Mostly Peaceful Protests’
Een paar maanden daarvoor, in de zomer van 2020, waren steden in de V.S. opgeschrikt door openlijk terreur, plunderingen, brandstichting en geweld door radicale
linkse groepen als Antifa en Black Lives Matter, in realiteit marxistisch/communistische
bendes. Opgehitst door de democraten om president Trumps voortvarendheid en aan6

staande herverkiezing te ondermijnen. Deze ongeregeldheden werden door reguliere
corrupte tv-media als CNN beschreven als ‘mostly peaceful protests’. Geen veroordeling
dus van het geweld door de democraten, terwijl honderden burgers en politieagenten
getroffen werden door verschrikkelijk straatgeweld. Politieauto’s en gebouwen in brand
gestoken, standbeelden van Amerika’s grondleggers gesloopt en kerken vernield. Zogenaamd als protest tegen sociaal onrecht. ‘Mostly peaceful protests’ zeiden de democraten
weer, terwijl steden in brand stonden en president Trump niet met het leger mocht
ingrijpen. Zo was ook de vreselijke aanval op het Capitool op 6 januari 2021 vooraf
gepland en geïnitieerd door Antifa en BLM tuig, dat voorop ging en zich had verkleed als
Trump-supporters. De democraten probeerden president Trump hiervoor de schuld te
geven door wederom een theatrale afzettingsprocedure tegen hem te starten, maar ook
hiervan is hij in februari 2021 door de Senaat vrijgesproken.

Ik heb de 2020-verkiezingen en de nasleep van de aanklachten en rechtszaken rondom
verkiezingsfraude dagelijks en zeer nauwkeurig gevolgd. In een aantal Amerikaanse
staten begonnen in de vroege ochtend van 4 november 2020 diverse vrachtwagens
kisten vol stembiljetten aan te leveren via de achterdeur. Deze stembiljetten waren speciaal geprepareerd en grotendeels aangekruist om Trumps tegenkandidaat Joe Biden
als winnaar aan te geven. Vele duizenden stembiljetten kwamen van burgers die reeds
overleden waren (!) en vele duizenden andere stembiljetten hadden geen handtekening, correct adres of identificatie. Daarnaast werd later manipulatie ontdekt in de stemcomputers (merk: Dominion) die door algoritmes miljoenen stemmen omwisselden van
Trump naar Biden. Hier waren zowel binnenlandse- als buitenlandse partijen bij betrokken.
Buitenlandse partijen die hun vinger hadden in de manipulatie van de computers
om stemmen over te switchen van Trump naar Biden, zijn o.a. Duitsland, Iran,
Italië en China. Hierover zijn documenten en videoverslagen gemaakt. Deze stemmenfraude kon gebeuren door het aansluiten van de stemcomputers op het internet,
wat in de V.S. wettelijk verboden is. Deze Dominion computers of machines worden
gesponsord door globalisten en wereldwijd ingezet bij verkiezingen om dictators in het zadel te helpen of te houden, door bij verkiezingen de stemmen te mani7

puleren. De infiltratie en manipulatie van de Amerikaanse stemmen vanuit Italië is in
december 2020 al onder ede toegegeven en geverifieerd aan president Trump. Omdat
agenten en personeel van de Obama- en de Italiaanse regering — inclusief premier
Giuseppe Conte en de firma Leonardo S.p.A. — direct hierbij betrokken zijn, wil men nog
niet alle details van deze fraude publiceren. Daarom heb ik deze hier ook niet vermeld.
- Hier twee grafieken van de staten Wisconsin en Michigan, waar de manipulatie te zien is:

In februari 2021 zijn alle harde bewijzen van deze grootschalige stemfraude
opnieuw voorgelegd aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. Trump had overigens
zien aankomen en voorzegde al ver voor de verkiezingen dat er met de stembiljetten-per-post gesjoemeld zou gaan worden door de democraten. Het advocaten-team
van de president meldde al vroeg in november 2020 deze sporen van bedrog bij de
gouverneurs van minstens vier beslissende staten. Klik hier voor de Drop and Roll video over de stembiljet fraude.
Maar vele hooggeplaatste ambtenaren en politici blijken helaas gecompromitteerd of gechanteerd. Want toen Trumps advocaten de bewijzen
tijdens persconferenties publiekelijk hadden voorgelegd, werd de behandeling daarvan
door wetgevers en plaatselijke rechters steeds met allerlei excuses uitgesteld.



Het werd intussen duidelijk dat grote politieke en globalistische partijen betrokken waren
bij deze samenzwering om de verkiezingen te stelen van Donald Trump, de man die de
vrijheid en zelfstandigheid van America voorstaat. Vanwege de tijdsdruk en richtlijnen
rondom de inhuldiging van het nieuwe presidentsambt op 20 januari 2021, werd door
de democraten met behulp van de reguliere media een tegencampagne gevoerd om de
melding van de 2020-verkiezingsfraude door Trumps advocaten de mond te snoeren.
Al snel werd het neergezet als ‘leugens en een complottheorie van Trump’. Twitter, Facebook en YouTube verwijderen elk bericht en elke video dat de bewijzen aantoont.
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Er zijn vele bronnen die de onregelmatigheden en stemfraude laten zien. Daaronder zijn
honderden getuigenissen van stemlokaal-medewerkers die onregelmatigheden van dichtbij zagen en onder ede hebben verklaard dat er fraude en stembiljet-manipulatie is gepleegd. Dit duidt dus op een daadwerkelijk complot en geen theorie. Een globalistische
samenzwering, ja in feite een staatsgreep tegen president Donald Trump. Het vraagt
bereidheid om dieper te kijken dan het oppervlak. Hieronder nog twee links. 1. Verwijzing
naar documentatie over de fraude, 2. Korte Engelstalige video Absolute Proof Unmasked:
1. Evidence of presidential election fraud 2020, van advocate Sidney Powell
Vermelding bewijzen van verkiezingsfraude tegen president Trump



2. Unmasked Absolute Proof video, van Mike Lindell
Korte video met grafieken, cijfers en bewijzen van de gestolen 2020-verkiezing



Wakkere christenen
De algemene aversie tegen de persoon Donald Trump vind ik onvolwassen. Zoals we
weten, gaat de mens af op wat het oog ziet. Maar God ziet het hart aan. De vraag is dan:
hebben wij als christenen het onderscheidingsvermogen van de Geest, en zijn we bereid
dieper te kijken dan wat de reguliere media ons voorschotelt? Willen we geïnformeerd zijn
over wat waarheid is en wat niet? Geloven we blindelings wat de media en de overheid
zegt? Volgen wij de meerderheid in het kwade? Nee, dat willen we niet.
Wanneer we de chronologische tijdlijn bestuderen zoals de Heer Jezus en de apostelen
dit in de nieuwtestamentische verslagen en brieven aangeven, dan moeten we erkennen
dat we leven in de eindtijd. Lees hierover Lucas 21 en Matteüs 24 op na. Dit is de tijdsperiode kort voor de wederkomst van Jezus als Hoofd van zijn Gemeente en als Messias
van het Joodse volk. Zoals we o.a. in Openbaring hoofdstuk 13 en verder kunnen
lezen, wordt Jezus’ terugkeer naar de aarde voorafgegaan door een periode van verdrukking en een nieuwe wereldorde (als het tijdperk van de toren van Babel). De regering
van de Antichrist (personificatie van Satan). Deze laatste periode (door de profeet
Daniël aangegeven als de laatste 7 jaar), zal gekenmerkt worden door een surveillancemaatschappij die alle wereldburgers gaat registreren en controleren. Deze Corona
pandemie waar we ons al een jaar in bevinden, is daar de voorloper van. Klaus Schwab,
hoofd van de World Economic Forum, zegt openlijk op video en in zijn boek COVID-19,
The Great Reset, dat we ‘nooit meer terug zullen gaan naar normaal’. Op zijn website
staat: ‘To build back better, we must reinvent capitalism’. Dat is vrij vertaald: een inclusief wereldsysteem, waar je geen vrij ondernemerschap meer hebt of eigen vermogen.
De globalistische wereldorde-instituten als de World Health Organisation de World
Economic Forum de ID2020 organisatie en de wereldbanken, werken hard aan een
grote ‘reset’. Kijk op hun websites en onderzoek zelf hun plannen maar. Het is zo doorzichtig als wat. Daar is ook China sterk bij betrokken, want hun communistische en
dictatoriale controlemaatschappij is de blauwdruk voor de opkomende nieuwe wereldorde die ons te wachten staat. De visie van b.g. instituten is om de wereldbevolking
te slinken en onder strikte controle te brengen, mede door (chip-)vaccinatie, het in9

stellen van een nieuwe wereldmunt en de afschaffing van contant geld en eigen bezit.
Zo wil men de wereldeconomie ‘resetten’ en de wereldbevolking afhankelijk maken.
Dit is nou het globalisme en de opkomende tirrannie waar Donald Trump in zijn eerste
termijn als president tegen gevochten heeft en blijft vechten. Daarom moest hij weg,
koste wat het kost. Financiers van deze wereldbolwerken zijn o.a. miljardairs en
instituten als de Clinton Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, George Soros en
de bankiersfamilies Rothschild en de Rockefellers, in samenwerking met het Vaticaan.
Window of Grace
Omdat we blijkbaar steeds dichter bij de laatste periode van de eindtijd komen, is er bij
joden en christenen hoop en verwachting dat God de wereld nog uitstel van verdrukking
wil geven (a window of grace) door een leider als Donald Trump aan te stellen. Nee hij
is niet de Messias, maar wel een Kores door de Heer geroepen om vrijheid en ruimte te
creëren voor de belangen van God, met name in Amerika en in Israël. Dit geeft geestelijk
ruimte voor verademing en herstel voordat Joëls grote en verschrikkelijke dag van
de Heer op aarde gaat losbarsten. Diverse profetische mensen hebben voorzegd dat
Trump door God geroepen is voor twee ambtstermijnen. En dat hij een type president zal
zijn die buiten onze traditionele verwachting valt. Kijk deze video van wijlen profeet Kim
Clement: Trump shall become a trumpet. Donald Trump heeft, net als David, de juiste instelling en moed om de dreiging van de globalisten (Goliath) nog af te houden – de abortus industrie en pedofilie netwerk aan te pakken en de vrijheid van godsdienst hoog te
houden. Daarom is hij geliefd en bidden joden en christenen over de hele wereld voor zijn
bescherming. Dankbaar dat God zo’n sterke onafhankelijke leider roept voor een venster
van genade voor Amerika, de grootste verspreider van het evangelie, en voor de wereld.
Sinds mijn bekering en wedergeboorte ben ik nu meer dan 40 jaar student van Gods
Woord, de Bijbel. Tien jaar heb ik als voorganger of pastor gediend en een bijbelschool
geleid met de focus op discipelschap, de bediening van de gelovigen, en de eindtijd.
Velen hebben destijds ons onderwijs en bediening gevolgd, zijn tot bevrijding gekomen
en hebben een nieuw leven en inzicht ontvangen in de Heer. Dus ik roep niet zomaar wat.
De tekenen van de eindtijd die de Heer aangaf, verschijnen dagelijks. Misleiding is er
één van. Hij zei ‘Als deze tekenen beginnen te gebeuren, hef je hoofd omhoog, want je
verlossing is dan dichtbij.’ Ik hoop dat deze uiteenzetting wat meer helderheid geeft en
Satan’s kwade plannen in deze wereld ontmaskerd. Een mooie aansporende tekst van
Paulus staat hieronder. Het is een oproep aan ons allen om wakker te blijven en de tijden
te onderscheiden, zodat we klaar zullen zijn voor de wederkomst van de Heer. Dan zal er
pas eindelijk vrede op aarde komen voor hen die God liefhebben.
‘Neem geen deel aan de werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer, want wat
heimelijk door hen gedaan wordt is te schandelijk om zelfs maar te noemen. Maar al deze
dingen worden openbaar, daarom zegt Hij ‘ontwaak, u die slaapt… en sta op uit de dood
en Christus zal over u lichten.’ (Uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5)
John Howard
Februari 2021
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