
Discerning the spirit of anti-Christ already in the world, #1 of 4 - 20211002 
Het onderscheiden van de geest van de antichrist die al in de wereld is, deel 1 van 4 – 20211002 
 
Hallo allemaal, 
Dit is een persoonlijke studie die ik niet van plan was te delen, maar ik voelde me er sterk toe 
aangezet, dus hier gaat ie. Ik hoop dat het inzicht zal verschaffen in de geestelijke krachten die 
vandaag de dag in de wereld aan het werk zijn; het heeft mij gezegend terwijl ik deze dingen 
bestudeerde.  
 
De manier waarop veel regeringen met Covid zijn omgegaan, lijkt griezelig veel op de beschrijvingen 
in de Bijbel over de regering van de antichrist. Ik begon te bestuderen wat de Schrift zegt over de 
antichrist, in termen van wat voor soort regering (beleid) hij opricht, en was verbaasd over de 
overeenkomsten in de geest met hoe regeringen in onze tijd omgaan met covid, shots, en masker 
mandaten.  
 
Toen ik de studie van de wereldgeschiedenis betrok bij de stijl van regeren die de Schrift beschrijft, 
werd het duidelijk dat de geest van de antichrist erbij betrokken is. Ik heb niet gezegd 'de antichrist ' 
als mens, maar dat de geest van de antichrist erbij betrokken is. In 1Johannes 2:18 en 4:3 wordt ons 
verteld dat de geest van de antichrist al in de wereld is, en dat die geest ontkent dat Jezus Christus 
Heer is.   
 
De richting die een groot deel van de wereld uitgaat, is in één woord: fascisme. Ik zal een definitie 
geven van fascisme, dan een aantal beschrijvingen van de regering van de antichrist die in het Woord 
te vinden zijn, en dan haal ik de wereldgeschiedenis erbij om ons een idee te geven waar we naartoe 
gaan.    
 
Fascisme - definitie 
Het woord komt van het Latijnse 'fasces', wat een bundel stokken betekent die bijeengebonden zijn. 
Het werd voor het eerst gebruikt in het oude Rome, toen rechters stokken of bijlen bundelden en deze 
droegen of toonden als teken van hun autoriteit op leven en dood over de burgers die voor hen 
stonden. Zo stelde één stok de rechterlijke, een andere de wetgevende en nog een andere de 
uitvoerende macht van de Romeinse regering voor, samengebonden als één geheel. De rechter 
herinnerde de burger eraan dat hij regeerde met het volle gewicht van Rome en dat hij de macht over 
leven en dood had. Dat samenvoegen van alle overheden in de handen van één heerser is een 
kenmerk van het fascisme.  
 
Fascisme houdt in het samenvoegen van alle regeringsmachten in de handen van één individu. 
Kenmerken van het fascisme uit de geschiedenis, Adolf Hitler bijvoorbeeld, zijn onder meer dat 
fascistische leiders niet met militair geweld aan de macht komen, maar via politieke processen. Dan, 
eenmaal aan de macht, verstevigen zij met geweld de macht voor zichzelf door middel van illegale 
activiteiten. Wat zij doen echter krijgt weinig solide bezwaren binnen de regering. Het zijn bullebakken. 
Ze sluiten verdragen en breken die vervolgens. Fascisten komen aan de macht als gevolg van een 
economische crisis. Zij geven andere mensen de schuld van de problemen van het land en vervolgen 
ze vervolgens. Het zijn goede sprekers, die trouw en loyaliteit eisen op straffe van dood of 
gevangenisstraf. Zij trachten regering, economie en godsdienst onder hun gezag te brengen.  
 
We zien al deze elementen en meer in de Schrift voorspeld over de regering van de antichrist, en veel 
van deze dingen zijn aan de gang in onze tijd, over de hele wereld.  
 
Hoe beschrijft de Schrift de regering van de 'mens der wetteloosheid’, die wij 'antichrist' 
noemen: 

 Hij komt aan de macht vanuit een ondergeschikte positie. Daniël 7:8 

 Hij gebruikt politieke in plaats van militaire middelen om de macht te grijpen. Daniël 7:8, 
Openbaring 17:12-14 

 Eenmaal aan de macht manoeuvreert hij om alle macht naar zichzelf toe te trekken.. Daniël 
7:8 

 Hij zorgt ervoor dat alle aandacht van de burgers op hem gericht zijn als opperste leider. 
Openbaring 13:16-18 

 Hij probeert politiek, economie en religie onder zich te verenigen. Openbaring 13:16-18 

 Hij komt aan de macht tijdens een economische en nationale crises. Openbaring 13:16-18 



 Hij eist absolute loyaliteit en beloften van trouw aan hem, onder bedreiging van de dood. 
Openbaring 13:8-10, 16-18 

 Hij is een goede spreker, flamboyant, legt een visie neer van hoe de dingen kunnen zijn. 
Daniël 7:20 

 Hij verwijt en vervolgt andere groepen voor de tegenspoed van de samenleving. Daniël 7:21, 
Openbaring 13:7 

 Hij presenteert eenvoudige oplossingen voor complexe problemen. Openbaring 13:4-10 

 Hij sluit verdragen en verbreekt ze vervolgens. Daniël 9:27, Mattheüs 24:15 
 
Daniël 7:8: Hij komt aan de macht vanuit een ondergeschikte positie, met politieke in plaats van 
militaire middelen: 
"Ik beschouwde de (10) hoornen, en zie, daar kwam onder (van onder) hen een andere kleine hoorn, 
voor wie drie van de eerste hoornen bij de wortels waren weggerukt; en zie, in deze hoorn waren ogen 
als mensenogen, en een mond die grote dingen sprak." en "deze 10 koningen...geven hun gezag en 
macht aan het beest...". Openbaring 17:12-13 
 
Deze kleine hoorn maakt geen deel uit van de oorspronkelijke 10 heersers/regionen. Hij heeft geen 
gezagspositie, maar stijgt van onderen op om de macht van 3 van hen te grijpen. Hij 'plukt 3 hoornen 
bij de wortels' en neemt hun plaats in. Hij spreekt 'grote woorden'. Hij heeft ogen als een man - waaruit 
blijkt dat hij een man van visie is, in staat om 'grote dingen' te spreken, grote visie en plannen voor de 
toekomst. Zij geven hem hun autoriteit. Het Hebreeuws draagt de gedachte in zich dat de woorden 
arrogant of 'hoog', pompeus zijn.  
 
Fascist Hitler was in dezelfde geest als de kleine hoorn. 
Hitler verzamelde een kleine groep mannen om zich heen, bullebakken en gedesillusioneerden, maar 
behalve dat hij een leider van schurken was, had hij geen politieke macht. In een toespraak in februari 
1920 presenteerde hij een 25 punten tellend platform voor de Nationaal Socialistische Democratische 
Partij (Nazi). De titel luidde: "Het algemeen welzijn vóór het individueel welzijn". Klinkt dat bekend in 
onze tijd? Hij hield nog meer toespraken, verschillende daarvan getiteld "Waarom wij antisemieten 
zijn" en/of met dat thema.  
 
In München, in 1923, begonnen zo'n 2.000 nazi's, de meesten gekleed in het zwart, aanslagen te 
plegen op minderheden en politiek ongewenste personen, vooral op communisten en joden. Ze 
bestormden de bierhal in een poging tot een staatsgreep. Hitler werd 2 dagen later gearresteerd en in 
de gevangenis gegooid. Terwijl hij in de gevangenis zat, schreef hij zijn manifest, 'Mein Kampf' (Mijn 
Strijd).  
 
Door die oproer met 2.000 mensen in München, werd  Hitler bekend bij het volk. Toen Hitler vrijkwam, 
realiseerde hij zich dat hij Duitsland niet met geweld kon overnemen; hij zou het politieke proces 
moeten gebruiken om de macht te krijgen, en eenmaal aan de macht zou hij als een koning kunnen 
gaan regeren. Hij besteedde een groot deel van de jaren 1920 aan het opbouwen van een politieke 
organisatie, en behaalde maar liefst 6% van de stemmen bij de parlementsverkiezingen. Maar hij was 
nog steeds slechts een regionale leider zonder veel nationale invloed.  
 
Na de beurskrach in oktober 1929 trokken zijn vurige toespraken de aandacht van een land  dat 
wankelde onder de depressie. In 1930 kreeg hij 30% van de stemmen, daarna 37% in 1932. Ze 
noemden hem 'de drummer' omdat hij het meeste lawaai maakte, en dachten dat ze hem konden 
controleren door hem een stem te geven. In april 1933 werden de eerste wetten aangenomen die 
burgers opriepen om Joodse bedrijven te boycotten. De burgerij negeerde de wet grotendeels, 
waardoor er in de loop der jaren meer wetten werden aangenomen, wat vervolgens escaleerde in 
vandalisme en aanvallen op Joden en hun bedrijven. Gebeurt er in onze tijd iets dergelijks tegen 
christenen, joden en conservatieven? (Ja, in de VS en elders). 
 
We kunnen zien hoe Daniël een toekomstige 'kleine hoorn' beschrijft die door de rangen van de 10 
opklimt, en uiteindelijk in staat is om het punt te bereiken dat hij er 3 kan ontwortelen om hun plaats in 
te nemen. Dat is wat Hitler deed - dezelfde geest, dus hetzelfde proces. Zowel Hitler als de voormalige 
journalist Mussolini van Italië, begonnen met zeer kleine rollen in de regering. Zij waren goede 
sprekers, spraken over grote beloften en de visie voor de natie, maar eenmaal aan de macht 
beteugelden zij alle weerstand. Hun gemeenschappelijke thema was het welzijn (de rechten) van 
velen boven het welzijn (de rechten) van het individu.  



 
Hoe is dit vandaag de dag van toepassing?  
Als je groepen paramilitairen gaat zien die agressief conservatieven, christenen en iedereen die tegen 
hun standpunt is gaan aanvallen; dat is een antichristelijke geest, fascisme. Kijk naar naar luidruchtige 
en vocale sprekers die geen hoge posities bekleden, maar die naam maken bij kleinere groepen 
volgelingen; die optreden als een soort onofficiële stem voor een regeringspartij of filosofie. Kijk naar 
mensen die eenvoudige oplossingen bieden voor complexe problemen, en die een bevolkingsgroep 
de schuld geven van de dingen die fout zijn, of die vooruitgang in de weg staan. Heb jij een van die 
elementen gezien in jouw regering of samenleving? Dat zijn elementen van fascisme.  
 
Een kenmerk om te onthouden: De geschiedenis en de geschriften laten zien dat fascisten een 
regering niet overnemen met militair geweld. Zij doen dat door charismatische leiders die via 
een democratisch proces aan de macht komen, en vervolgens met onwettige middelen extra 
macht grijpen.  
 
Ik denk dat velen die dit 1

e
 deel lezen enkele kenmerken van de geest van de antichrist in hun 

regering kunnen zien. Dat wil niet zeggen dat een regering volledig antichristelijk is, maar wel dat we 
die geest in de naties aan het werk zien. Zoals ik in het begin al zei, is dit een studie die ik persoonlijk 
heb gedaan, geen leerstellige verklaring. En het is een zeer korte studie van mijn grotere studie, dit 
zijn slechts een paar punten. Gewoon een studie zodat ik (wij) kunnen herkennen wanneer er een 
geest betrokken is  bij regeringsbeleid, bij mensen met wie we praten, hoe we nieuwskoppen en 
gebeurtenissen kunnen begrijpen, enzovoort.  
 
Volgende week zullen we beginnen met wat de Schrift zegt over de economische en maatschappelijke 
crisis, waardoor de mens der wetteloosheid aan de macht kan komen. Waarom men anderen de 
schuld geeft, enzovoort. We zullen dat vergelijken met de economische crisis van Covid en hoe 
regeringen daarmee omgaan, en opnieuw kijken we naar de geschiedenis. Tot dan, (ik hoop dat dit 
interessant is en tot nadenken stemt blijkt), zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 
Discerning the spirit of anti-Christ already in the world 2 of 4 Blaming others - 20211009 
Het onderscheiden van de geest van de antichrist die al in de wereld is, deel 2 van 4 -  Anderen 
de schuld geven – 20211009 
 
Hallo allemaal, 
Ik heb Hitler gebruikt als een historisch voorbeeld van fascisme en ik heb de geschiedenis vergeleken 
met wat de Bijbel beschrijft als zijnde kenmerken van een toekomstige regering geleid door de man 
die wij 'anti-Christ' noemen. Daarna heb ik ze vergeleken met hoe regeringen over de hele wereld zijn 
omgegaan met Covid en verzet tegen verschillende beleidsmaatregelen en wetten die zijn 
uitgevaardigd.  
 
Verder inzicht gegeven Daniël: Daniël 7:15-28  
"En van de tien hoornen, die in zijn hoofd waren, en van de andere, die opkwam, en voor welken er 
drie vielen; ook van dien hoorn, die ogen had, en een mond, die zeer grote dingen sprak, welks 
aangezicht stelliger was dan zijn deelgenoten. Ik zag, en diezelfde hoorn voerde oorlog met de 
heiligen, en zegevierde tegen hen..." 
 
De uitdrukking 'stelliger' betekent letterlijk: "...had een groter uiterlijk dan zijn metgezellen." Met andere 
woorden, zijn verschijning, zijn presentatie, zijn aanwezigheid, is groter dan de overige 7 horens 
(heersers/gebieden)." Hij is de leider geworden van de overgebleven 7 en de onderworpen 3, of ze het 
nu leuk vinden of niet.  
 
Economische en politieke crisis is het middel waarmee het fascisme aan de macht komt. Op 
dat moment worden de leider en de staat de enige focus.. 
 
In de Openbaring 8:8-12 zien we de aarde 2x getroffen worden door asteroïden/kometen, waardoor 
1/3 van de zon geblokkeerd en 1/3 van de oceanen vergiftigd wordt. (1 inslag op land, 1 inslag in een 
oceaan). Hoofdstuk 9 opent met de stofwolk van die inslagen die de zon verduistert en 5 maanden 



lang huidzweren veroorzaakt. Denk eens aan de economische en politieke crisis die daaruit 
voortvloeit. Met 1/3 van het zonlicht geblokkeerd, 1/3 van de oceanen vergiftigd, zullen er als gevolg 
daarvan direct enorme voedseltekorten zijn. Economische chaos zal het gevolg zijn. Verhongering. 
Medische systemen die uitvallen omdat ze het niet meer aankunnen, en zo veel meer.   
 
Uit deze moeilijkheden staat een man in Europa op die nieuw is in de internationale politiek. Hij is niet 
een van de 10 belangrijkste heersers, maar hij beweert alle antwoorden te hebben. Hij zal een groot 
spreker zijn en zijn weg forceren om de meest dominante persoon te worden. Hij zal dan beweren dat 
hij onbeperkte macht moet hebben om te regeren - je zult je herinneren van vorige week dat in 
Openbaring 17:13 staat dat de andere koningen hun macht aan deze 'kleine hoorn' geven. Net als 
eerdere fascistische leiders zal hij zeggen dat de problemen zo groot zijn dat volledige nationale 
eenheid nodig is om ze op te lossen - en christenen/joden staan in de weg van vooruitgang en de 
agenda.  
 
Hij zal "oorlog voeren tegen de heiligen", zegt de Schrift, terwijl hij de aandacht verlegt van deze 
rampen naar degenen die de vooruitgang verhinderen. Zij zijn de schuldigen, zij zullen zich niet 
verenigen met de rest van het volk om hem de loyaliteit te geven die hij nodig heeft om de 
economische en maatschappelijke problemen op te lossen. In het fascisme word je als je het niet eens 
bent met de leider bestempeld als onpatriottisch. De problemen zijn zo groot dat alleen 100% eenheid 
ze kan oplossen; deze groep staat hem in de weg.  
 
Dit is een van de meest onmiddellijk profetische dingen die ik deel voor deze tijd - let op de 
beschuldiging van christenen en conservatieven die zullen worden afgeschilderd als degenen die de 
regering(en) verhinderen hun agenda te volbrengen. Openbaring 11:18 zegt 'de naties werden boos' - 
let op nationale boosheid, die zich zal ontwikkelen.  
 
De mens der wetteloosheid: Hij zal een digitale munteenheid instellen om economische zaken te 
stroomlijnen, terwijl hij regering, economie en religie onder zijn macht brengt. Hij gebruikt (mogelijk 
een onzichtbare) digitale tatoeage op het hoofd of de hand van hen die eerst trouw moeten zweren 
aan hem en zijn systeem. https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-
record/ 
 
Mensen die trouw zweren krijgen de tatoeage (het 'merkteken'). Wie weigert trouw te zweren, wordt 
ofwel geëxecuteerd, ofwel gedwongen te leven zonder economische toegang, wat betekent dat men 
afhankelijk is van zelfgekweekt voedsel en een netwerk van vrienden. Hebben we in het verleden 
soortgelijke dingen gezien? Ja, in het oude Romeinse Rijk, Duitsland, de USSR en dergelijke; 
degenen die buiten het systeem vielen, leefden op andere manieren.  
 
Hitler een voorloper 
Fascisme neemt de volledige controle over wanneer een nationale noodsituatie zich voordoet. In 
profetie is dat een dubbele asteroïde/komeetinslag op de planeet. In onze tijd zijn elementen daarvan 
te zien in de aanpak van de Covid-crisis. In 1933, tijdens de depressie, en met grote beloften om van 
Duitsland een wereldleider te maken, werd Hitler tot rijkskanselier benoemd. Een paar weken later 
ontstond er brand in het parlementsgebouw. Hij gebruikte deze nationale noodtoestand om ruime 
bevoegdheden te krijgen. In 1933 werden wetten en acties uitgevaardigd die het volk opdroegen 
Joodse bedrijven te boycotten, maar het volk negeerde de wetten grotendeels.  
 
Toen hij zijn macht consolideerde, nam het volk een standpunt in, vóór hem  of tegen hem. 
 In juli 64 na Chr. brandde Rome af, Nero gaf de christenen de schuld, en verstevigde zijn greep op de 
regering. Petrus en Paulus werden geëxecuteerd, deels omdat zij een groep aanvoerden die 
weigerden trouw te zweren aan Caesar.  
 
Hitler kwam aan de macht en richtte zich op het helpen van de armen door middel van nationale 
voedselprogramma's, het bouwen van infrastructuur en het verschaffen van banen. Mussolini in Italië 
vormde de fascistische partij en werd door de koning gevraagd een regering te vormen om de opmars 
van het communisme te stoppen. Eenmaal aan de macht was hij meedogenloos in het neerslaan van 
de oppositie, consolideerde hij de macht binnen zichzelf en richtte hij zich op sociale programma's om 
de armen te helpen, waaronder nationale werkprogramma's om de infrastructuur op te bouwen.  
 

https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/
https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/


De antichrist, de mens der wetteloosheid, zal gebruik maken van natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen om 3 heersers te onderwerpen, hun plaats in te nemen, een nationaal 
economisch beleid te smeden, ongekende macht naar zich toe te trekken en verklaringen van trouw te 
eisen.  
 
Een kenmerk om te onthouden: Fascistische regeringen geven een groep mensen de schuld 
van wat er mis is, en overtuigen de rest van de bevolking ervan dat 1 groep zowel schuld heeft 
aan hun problemen, en, nog belangrijker, dat zij de vooruitgang in de weg staat. Dat 
rechtvaardigt actie tegen die mensen.  
 
In onze tijd: Het bovenstaande betekent dat een vrije en onafhankelijke pers niet kan bestaan. In 
Openbaring 13:13-15 en elders wordt duidelijk gemaakt dat de man der wetteloosheid een expert is in 
propaganda over de wonderen van 'het beest' en zijn regering, waardoor de mensen ontzag voor hem 
krijgen. Er wordt gesproken over de man der wetteloosheid die wonderen doet die op iedereen indruk 
maken - dat beschrijft een gemanipuleerde pers die informatie verspreidt onder het publiek zoals de 
man der wetteloosheid beveelt. 
 
Een bevooroordeelde media gebeurde in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, Italië, USSR, zelfs in 
het Oude Rome in termen van hoe informatie werd verspreid in het Rijk. Zien we vandaag de dag dat 
de media - de pers, de kunsten, het amusement - zich verenigen in hun informatie voor een nationale 
agenda? Zie jij media een groep bespotten of belachelijk maken die het niet met hen eens is, en hen 
beschuldigen van onwetendheid en het tegenhouden van de maatschappij en de agenda? Dat is 
fascisme, en de geest van de anti-christ. 
 
Fascisme moet van nature steeds agressiever en gewelddadiger worden, want naarmate de 
nationale agenda vordert, neemt ook het verzet tegen die agenda toe. In nazi-Duitsland, wat in 1933 
begon als eenvoudige boycots van joden, escaleerde tot vandalisme tegen joodse bedrijven en 
eindigde met de vernietigingskampen. In de aanloop daar naartoe werden rechtszaken 
aangespannen, waarbij doelbewust individuen als voorbeeld werden gesteld. De pers en de kunsten 
werden de stem van de nazi-partij. De Duitse cultuur in de jaren dertig veranderde op alle fronten om 
Joden, christenen, communisten en intellectuelen de schuld te geven van de problemen van het land. 
Zien we iets dergelijks in onze tijd met betrekking tot Covid of de politiek? 
 
Kenmerken om te onthouden: De media die een arm van de regering worden. Dat is een teken van 
fascisme, het einde van een vrije en onafhankelijke pers en media. Kijk uit naar leugens die keer op 
keer herhaald worden totdat mensen ze gaan geloven. Naarmate het fascisme aan de macht komt, 
zullen grote beloften en eenvoudige oplossingen voor complexe antwoorden worden gepresenteerd 
aan een niet-denkende stemgerechtigde groep en burgers, met de media en de kunsten als gewillige 
medeplichtigen.  
 
Ik heb besloten de zaken te consolideren en de serie volgende week te beëindigen, waar ik zal laten 
zien dat het regime van de toekomstige man der wetteloosheid, zoals bij al het fascisme, het opgeven 
van individuele rechten vereist en meer....hoop dat dit interessant is, tot dan, zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 
Discerning the spirit of anti-Christ in the world, #3 of 4, the end of the individual - 20211016 
Het onderscheiden van de geest van de anti-christ in de wereld, deel 3 van 4, het einde van het 
individu – 20211016 
 
Hallo allemaal 
Vandaag zal ik een paar andere kenmerken van de regering van de mens der wetteloosheid 
behandelen, en wat wij in onze dagen zien. 
 
Individualiteit eindigt 
Openbaring 13:5-8 vertelt ons over de mens der wetteloosheid: "...hij zal grote en verschrikkelijke 
dingen spreken over de God des hemels, en hij zal 42 maanden krijgen om te heersen...en het werd 
hem gegeven oorlog te voeren met de heiligen...en hij had gezag over alle volken en talen en 



naties...en allen wier namen niet geschreven staan in het boek des levens van het Lam, zullen hem 
aanbidden...laat hij die een oor heeft, horen..." 
 
Dit is slechts één passage die ons vertelt dat er een eenheid zal zijn onder de naties van Europa om 
deze heerser te "aanbidden", trouw te zweren. Er wordt ons verteld dat hij kwaad zal spreken over 
alles wat met God te maken heeft en Zijn naam zal lasteren. Maar één groep, "de heiligen", weigert 
trouw te zweren, dus moeten hij en de bevolking zich ontdoen van hen die weigeren onder hem 
verenigd te zijn.  
 
Wanneer een sportteam werkelijk als een team speelt, houdt individualiteit op. Elk individu wordt deel 
van een groter geheel en dat betekent dat elk teamlid moet bijdragen aan de grotere teamprestatie. 
Als een teamlid niet aan de verwachtingen voldoet, wordt hij vervangen.  
 
Wanneer een regering alle mensen verenigt door één enkel doel, moet individualiteit ophouden. Het 
enige dat telt is de rol van die persoon voor de grotere 'nationale team' inspanning. Iedereen die niet 
presteert zoals verwacht, wordt eruit gehaald en vervangen door iemand die zijn werk wel kan doen. 
Individualiteit eindigt ten gunste van het nationale belang. Zij die rebelleren worden bestempeld als 
onpatriottisch.  
 
De bovenstaande tekst zegt dat de mens der wetteloosheid gezag zal hebben over meerdere naties, 
talen en mensen. Allen zullen verenigd zijn in zijn doel terwijl hij oorlog voert tegen de heiligen tijdens 
dat 42 maanden durende schrikbewind. (Daniël geeft aan dat zijn heerschappij 7 jaar zal duren, en 
Jezus noemt de laatste 3,5 jaar een tijd van 'grote verdrukking', in Mt 24:21) 
 
In de geschiedenis: Op 1 mei 1933 hield Hitler een nationale feestdag ter ere van de grootheid van 
Duitsland en zijn arbeiders, maar de volgende dag namen zijn paramilitaire troepen alle 
vakbondskantoren over en dwongen alle arbeiders zich aan te sluiten bij één nationale vakbond: Het 
Duitse Arbeidsfront. Het grootkapitaal steunde deze acties omdat het voor hen grotere winsten 
betekende, en met de vereniging van alle vakbonden in één, daalden de lonen met 25%, eindigde de 
bescherming van de arbeiders, enz.  
 
Maar het gaf de natie een gemeenschappelijke focus, een doel, door alle arbeiders te verenigen in de 
vakbond. Fascisme, onthoudt, gelooft dat het algemeen belang voorrang heeft boven het individuele 
belang. De scholen die arbeiders voortbrachten - van handelsscholen tot universiteiten - werden in 
overeenstemming gebracht met het nationale doel, zodat de volgende generatie zou worden opgeleid 
om te denken in overeenstemming met het beleid van de regering.  
 
Zien we in onze tijd de eenwording van arbeid en bedrijven die instemmen met het regeringsbeleid, 
zodat ze meer geld voor zichzelf kunnen vergaren? Zien we dat de onderwijssystemen de agenda van 
de regering uitvoeren? Zien wij hoe deze geest de weg baant, zodat aan het eind van het tijdperk de 
volgende generatie kiezers/mensen trouw zal geven aan de man en het systeem, omdat zij denken 
zoals hij, met uitzondering van 'de heiligen'?  
 
Kenmerken om te onthouden: Afwijkende stemmen zijn niet toegestaan. Nationale eenheid 
wordt benadrukt en iedereen die niet gelooft in de beloften of de visie voor de natie die de 
leider beschrijft, wordt vervolgd en beschuldigd van het belemmeren van vooruitgang. 
Onderwijs, media, regering zijn verenigd in het controleren van wat het volk denkt.  
 
Verdragen sluiten en verbreken 
Fascistische regeringen eisen uitbreiding om bij te dragen aan de nationale eenheid. In onze tekst 
hierboven uit Openbaring, staat dat de mens der wetteloosheid de heerschappij zal krijgen over 
naties, talen en mensen. We weten al dat hij zal opstaan vanuit de 10 heersers om de plaats in te 
nemen van 3 koningen. Koningen heersen over mensen. Het feit dat hij opstaat vanuit de 10 om er 3 
uit te schakelen en over de overblijvende 7 te heersen, onthult dat het hem om uitbreiding van zijn 
heerschappij gaat.  
 
In Mattheüs 24:15 bevestigt Jezus het klassieke begrip van Daniël's profetie. In Daniël 9:26-27 wordt 
Daniël verteld: 
 



"...de vorst van het volk dat komen zal, zal de stad verwoesten...hij zal een verbond bevestigen (een 
verdrag sluiten) voor 1 week (7 jaar)...en in het midden van die week (3,5 jaar erin) zal hij de offers en 
de offeranden doen ophouden..." 
 
Jezus bevestigde dit in Mattheüs 24:15-20: "Wanneer gij de gruwel der verwoesting ziet, waarvan 
Daniël, de profeet, gesproken heeft, wie dit leest, die moet het verstaan. Laat hem dan in Judea naar 
de bergen rennen, en laat hij die op het dak van een huis is niet stoppen om zijn spullen bij elkaar te 
zoeken op weg naar buiten, en laat de man op het veld niet naar huis rennen om zijn bezittingen bij 
elkaar te zoeken. En heb medelijden met die zogende kinderen in die tijd! Bid dat dit niet gebeurt in de 
winter en ook niet op de sabbat, want dan zal er grote verdrukking zijn die nog nooit gezien is, en 
tenzij die dagen verkort worden..."  
 
De mens der wetteloosheid, de vorst van het volk die zal komen om de stad te verwoesten, zal eerst 
een verdrag van 7 jaar met Israël hebben gesloten, om dat verdrag vervolgens halverwege te 
verbreken.  
 
Hitler en verdragen 
Op 30 september 1938 ondertekenden Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland het Verdrag van 
München of Verraad van München, omdat het aan Duitsland overdroeg wat toen Tsjecho-Slowakije 
was. Neville Chamberlin keerde triomfantelijk terug naar Engeland, in de overtuiging dat het sussen 
van Hitler met het akkoord betekende dat hij nazi-Duitsland niet verder zou uitbreiden. Een jaar later 
overrompelde Hitler Polen, waarmee hij zijn eigen niet-aanvalsverdrag uit 1934 verbrak.  
 
De geschiedenis kent Rome, Nazi-Duitsland, Italië, de USSR en andere regeringen die geheel of 
gedeeltelijk fascistisch van aard waren, die met geweld hun grenzen uitbreidden, verdragen sloten en 
deze verbraken. Dat is hoe Daniël en Openbaring de regering van de anti-christ beschrijven als hij 
zich uitbreidt en oorlog voert met de heiligen - net zoals Rome dat deed, Duitsland, de USSR... 
 
Zien we in onze tijd elementen van het maken van wetten of verdragen om ze vervolgens te 
breken?  
Men zou kunnen stellen dat de eerste poging om de grenzen van een fascistische regering uit te 
breiden begint bij de binnengrenzen; het overschrijden van politieke, juridische en grondwettelijke 
grenzen met het doel de fascistische agenda te bevorderen. We zien dat zeker in naties over de hele 
wereld, en het lijkt erop dat de geest van de anti-christ daar deel van uitmaakt. De reden voor die 
verklaring is dat waar de grenzen van de vrije wil en het functioneren van een samenleving worden 
opgerekt, een groep of groepen de schuld krijgen omdat zij zich verzetten tegen de agenda van de 
regering.  
 
Nazi-Duitsland's eerste expansie begon politiek, door aanspraak te maken op naties waarmee ze een 
voorgeschiedenis hadden. Het oude Pruisen heerste over het grootste deel van wat we vandaag 
Oost-Europa noemen, helemaal tot aan het oude IJzeren Gordijn. Landen als Polen, Letland en 
Litouwen maakten daar deel van uit - dus Hitler wilde die landen hebben en rechtvaardigde een 
aanval op basis van historische Pruisische gebieden. Rusland heeft een paar jaar geleden hetzelfde 
gedaan met zijn invasie van de Krim in Oekraïne.  
 
De geest die uitbreiding rechtvaardigt zal deel uitmaken van de regering van de antichrist. Kijk uit naar 
kleinere politieke partijen in Europa die de macht en het prestige van vroeger willen, die willen 
herstellen wat geweest is en dat rechtvaardigen door een geschiedenis die in hun geest wordt 
vereerd. Vergeet niet dat fascisme economische moeilijkheden nodig heeft om aan de macht te 
komen, dus kijk uit naar economische moeilijkheden die de deur openen voor meer beleid dat we in 
de geschiedenis hebben gezien en dat voorspeld is te gebeuren.  
 
Individualiteit eindigt met de regering van de anti-christ, en met andere fascistische regeringen. We 
zien in profetie dat het over de wereld komt, we zien sommige van die elementen in onze tijd. We zien 
dat in de geschiedenis. Als je in onze dagen verdragen ziet sluiten, kijk dan naar de details, of ze de 
uitbreiding van handel en meer dan dat, politieke invloed mogelijk maken. 
 
Het is als volgt. In oktober 2001, toen de VS de Patriot Act aannam, vroeg ik de Vader of Hij er een 
mening over had of dat Hij me er iets over kon vertellen. Zijn antwoord is me bijgebleven: "Wetten die 
zijn aangenomen om Mijn volk te beschermen, zullen op een dag tegen hen worden gebruikt."  



 
Kijk uit naar dat soort dubbelhartigheid, of de mogelijkheid daartoe, in wetten die door verschillende 
regeringen worden gemaakt...Ik zal het volgende week afsluiten met de laatste elementen, om te 
benadrukken; en dan een samenvatting waarvan ik hoop dat het je met vrede achterlaat, en dingen 
om over na te denken en voor te waken.... Tot dan,  
Zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 
Discerning the spirit of anti-Christ in the world, 4 of 4 - 20211023 
Het onderscheiden van de geest van de antichrist in de wereld, 4 van 4 – 20211023 
 
Hallo allemaal, 
De heerschappij van de mens der wetteloosheid is nog toekomstig, maar deze studie ging over de 
geest van de antichrist of elementen daarvan die nu al in de wereld zijn, en hoe de kern van wat 
komen gaat vandaag al te zien is.  
 
Openbaring 13:3-4 vertelt ons dat de hele wereld zich zal verwonderen over het beest en zal vragen: 
"Wie kan oorlog met hem voeren?". Dat de hele wereld zich zal verwonderen, in het geschrift van de 
apostel Johannes betekende de hele wereld het Romeinse Rijk van die tijd, vertelt ons dat er veel 
informatie zal vloeien vanuit de regering van de mens der wetteloosheid.  
 
Uiterlijk betekent alles 
Rome had zijn Colosseum om propaganda te verspreiden en voedsel weg te geven in een 
voedselprogramma van de overheid. Nazi-Duitsland had in 1934 grote rally's in Neurenberg en Berlijn 
om het volk tot razernij te brengen.  
De Antichrist zal de hele wereld doen verwonderen over de genezen hoofdwond van het beest en 
allen versteld doen staan. Openbaring 13:15-18 zegt dat hij macht heeft om leven te geven aan het 
beeld van het beest, zodat het beest spreekt en allen ertoe brengt het te aanbidden (TV? Internet?) 
 
Vers 15 zegt dat hij iedereen oproept om het beest te aanbidden, en als ze weigeren, worden ze 
gedood. Degenen die wel trouw zweren, krijgen een tatoeage waardoor ze deel kunnen uitmaken van 
het economisch systeem - ze kunnen vrij kopen of verkopen. Ik heb reeds met een link verwezen naar 
de onzichtbare "nano-tatoeage" die momenteel wordt ontwikkeld voor het bijhouden van 
vaccinatiegegevens in onderontwikkelde naties. Het zou gemakkelijk kunnen worden gebruikt voor 
financiële transacties. 
 
Onthoud dit: Het 'merkteken' dient om te identificeren wie vóór de mens der wetteloosheid is, en wie 
tegen.  
 
Wist u dat nazi-Duitsland naast de Joodse gouden Davidster, badges had die vele andere groepen 
andersdenkenden identificeerden?  
 
Een rode driehoek moest gedragen worden door communisten, door heidenen die Joden hielpen, 
socialisten, enz. 
Een zwarte driehoek was voor bekende verslaafden, lesbiennes, prostituees, enz. 
Een roze driehoek voor homoseksuele mannen. 
Er waren er nog veel meer, en dan waren er ook nog dubbele driehoeken - tientallen insignes die 
iedereen bestempelde die niet trouw was aan de partij.  
 
Grens trekken 
Sommigen hebben gezegd dat ze het vaccin niet willen nemen omdat het een type of voorloper is van 
het merkteken van het beest. Maar het merkteken is economisch. Ik heb in mijn E-Nieuwsbrief 
gedeeld hoe de Heer in januari 2021 vóór de inauguratie zei dat het bijhouden van vaccins deel zou 
uitmaken van een sociaal beoordelingssysteem - dat zien we nu al. Maar het is niet het merkteken.  
 
In de Openbaring 2:20 geeft de Heer een vrouw de bijnaam Izebel, want zij onderwijst en meent 
profetes te zijn, en zegt dat men seksuele zonde mag begaan en voedsel mag eten dat aan afgoden 
is geofferd. De Heer zegt dat dit niet juist is, en oordeelt haar.  



 
Waar de Heer op doelde was dat Thyatira de belangrijkste stad was voor de Romeinse gilden, de 
voorlopers van de vakbonden. Als je zaken wilde doen in Thyatira deed je zaken met een gilde - als je 
leer, wol, graan, kleding wilde kopen - degene die het aan je verkocht was lid van een gilde. Voor 
grotere transacties of naar eigen goeddunken gingen verkoper en koper naar de tempel en de 
tempelgod voor die handelswaar, brachten een offer en bezegelden de transactie door seks te hebben 
met de tempelhoer, opdat de deal vruchtbaar zou zijn. De tempelprostituees dansten rond palen die 
als fallussymbolen waren versierd, de voorlopers van wat tegenwoordig "paaldansen" wordt genoemd; 
dat is de geest erachter en de oorsprong van het paaldansen.  
 
Dat de Heer de vrouw oordeelt omdat zij heeft geleerd dat je nog steeds een christen kunt zijn met 
een goede reputatie bij de Heer, omdat Hij begrijpt dat je offers moet brengen en seks moet hebben 
met een tempelprostituee om zaken te kunnen doen, zegt ons welke kant de wereld op gaat. En dat 
het "merkteken" een op economie gebaseerde tatoeage is, lijkt dat te bevestigen.  
 
Het betekent dat er een tijd komt waarin zij die weigeren zover gebracht te worden waar zij 
gedwongen worden Christus te bevestigen of te verloochenen op straffe van de dood, zullen moeten 
leven van het land en van de goedgunstigheid van anderen. Eigen tuinen, bewaarde voorraad - alles 
om te kunnen blijven leven, maar buiten dat systeem - zal nodig zijn. We zijn er nog niet.  
 
Er is vrede in dit alles 
We weten dat de antichrist voor een toekomstige tijd is. We weten dat de geest van de antichrist al 
aan het werk is in de wereld. Ik hoop dat deze studie de belangrijkste elementen van de regering van 
de antichrist heeft geïdentificeerd, zodat we het begin van veel ervan kunnen zien. Wij zijn niet blind of 
in de duisternis dat wij de tijden en seizoenen waarin wij leven niet kennen. Wij kijken, wij observeren. 
 
Toen de Heer in februari en opnieuw in november 2001 aan me verscheen en me zei CWOWI te 
beginnen, antwoordde Hij, toen ik vroeg waarom: "Ik wil dat je een huiskerk en huiskerk netwerk 
begint. En structureer het zo dat het de ontwikkeling van huiskerken over de hele wereld 
vergemakkelijkt...Het is tegen een tijd die gaat komen. Wees een bron voor hen, want het is tegen een 
tijd die gaat komen." 
 
Eén element van de geschiedenis heb ik niet naar voren gebracht, en dat is de christelijke 
geschiedenis te midden van economische en politieke moeilijkheden. (Vervolging) Het christendom 
begon met samenkomsten in huizen als onderdeel van het al 150+ jaar oude synagoge-systeem. Dat 
ging zo'n 300 jaar door totdat het christendom werd gelegaliseerd. Ze bleven niet in huizen vanwege 
vervolging, maar omdat de koninkrijkscultuur is dat Christus in mij is en Christus in jou, en we hebben 
die familieband.  
 
Er is een reden waarom kerk in huis de laatste jaren over de hele wereld geëxplodeerd is. En dan 
bedoel ik niet een miniatuur van de aula en er een etiket opplakken en het huiskerk noemen. Ik bedoel 
een levende, ademende familie van God die van huis wisselt en van wie elke week de leiding heeft, 
die ervoor zorgt dat aan ieders behoeften wordt voldaan, die zich zeer bewust zijn van wat er om hen 
heen gebeurt, zowel in de wereld als in het lichaam van Christus.  
 
Investeer in relaties. Het christendom is een op relaties gebaseerd geloof. We hebben een verticale 
relatie met onze Vader God en zijn Zoon Jezus Christus, dus die liefde stroomt vanzelf naar buiten, 
naar de mensen in ons leven. Niet naar een gebouw dat kerk heet, maar naar de ware kerk. Dat is 
waar we in moeten investeren.  
 
Hieronder een samenvatting van de afgelopen 4 weken...  
 

- Economische moeilijkheden zijn historisch gezien een drijvende kracht achter de opkomst van 
fascisme: Een gedesillusioneerde bevolking. 

- De leider zegt dat de democratie gebrekkig is en gemakkelijk gemanipuleerd kan worden door 
de machthebbers. 

- Hij komt van onderaf, maakt geen deel uit van het vorige leiderschap. 
- Hij komt aan de macht door politieke middelen, en eenmaal aan de macht grijpt hij meer 

macht, illegaal. 
- Hij presenteert de oplossing: dat zij de macht krijgen om het land te herstellen. 



- Een bevolkingsgroep zal worden geïdentificeerd als hen tegenhoudend, onpatriottisch. 
Christenen, Joden, conservatieven.  

- Leugens worden herhaald totdat een onnadenkende bevolking ze gelooft.  
- Media, kunst, entertainment spreken het regeringsbeleid uit. 
- Herstelt de economie door massale federale uitgaven 
- Herstelt zwakke overheid 
- De oplossing is één verenigde stem.  
- Fascisme vereist dat individuen hun identiteit opgeven aan de Staat. 
- De staat wordt belangrijker dan het individu. 
- Een fascistische regering moet van nature steeds agressiever en gewelddadiger worden.  

 
We leven in zulke opwindende tijden. Er is een reden dat je nu leeft, investeer in de mensen om je 
heen, wees de handen en voeten van de Heer voor iemand. Dit zijn de dagen dat zij die in het licht 
wandelen, het goed zullen doen en voorspoed zullen hebben op al hun wegen. Rijke tijden in de Heer!  
 
Volgende week een nieuw onderwerp. Ik hoop dat het delen van een deel van mijn eigen studie 
niemand bang heeft gemaakt... maar voor mijzelf zie ik elementen van wat komen gaat in veel van de 
acties van regeringen over de hele wereld. En hoewel het verontrustend is, is het ook behulpzaam en 
geeft het een zekere mate van vrede door de geest te kennen die het stuurt.  
 
Zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 
 

 
Discerning the spirit of anti-Christ - Final thoughts and what is next? - 20211030 
De geest van de anti-Christ onderscheiden – Ten slotte en wat komt er nu? – 20211030 
 
Hallo allemaal, 
Ik wilde nog wat laatste gedachten toevoegen aan mijn studie over de geest van de anti-Christ die 
zich vandaag de dag via verschillende regeringen manifesteert, door te kijken naar de grotere 
scheiding van Joods-christelijke waarden en regering.  
 
Westerse regeringen zijn gebaseerd op Joods-Christelijke waarden, die gebaseerd zijn op de absolute 
waarden van de 10 Geboden. We houden bepaalde waarheden als absoluut: Moord is verkeerd. 
Liegen is verkeerd. Stelen is verkeerd. Verlangen naar iets of iemand dat niet van jou is, is verkeerd. 
God vervloeken is verkeerd. Westerse regeringswetten, rechtbanken, en cultuur zijn het grotendeels 
eens geweest over deze absoluten.  
 
Omdat ons geloof overeenstemt met deze waarden van de overheid, hebben wij eeuwenlang ons 
geloof in vrede en godsvrucht kunnen praktiseren. Maar vandaag de dag zien we dat regeringen deze 
absolute waarden snel verlaten, wat in de hoofden en emoties van christenen grote beroering 
teweegbrengt. Velen zijn verward en beseffen niet dat dit het proces is dat aan het werk is.  
 
Plotseling is de verstrengeling van ons geloof en de gemeenschappelijk gedeelde waarden van onze 
regeringen ontrafeld. Het schokt veel christenen tot in hun binnenste. Angst steekt de kop op. 
Verwarring. Maar wat er in feite gebeurt is dat regeringen de waarden en moraal van de traditionele 
joods-christelijke fundamenten van hun naties, snel verlaten.  
 
Wat gebeurt er wanneer een natie Gods absolute waarden verlaat?   
In zijn boek After Virtue (1981) stelde de Schotse filosoof Alasdair MacIntyre vast dat het Westen niet 
langer wordt geregeerd door geloof, morele absoluten en traditie, maar door emotie, of zoals hij het 
noemde, 'emotivisme'. Ik noem het 'emotioneel redeneren'.  
 
Een morele en deugdzame natie bestaat uit burgers die een gemeenschappelijk moreel goed delen. 
De burgers van de natie zijn het eens over wat goed en moreel is. De regering richt vervolgens dat 
gemeenschappelijke morele goed en die waarden naar de verbetering van de natie, tot in de kleinste 
gemeenschappen. Een natie daarentegen die geregeerd wordt door emotivisme of emotioneel 
redeneren, is een natie die het niet langer eens is over wat goed is, wat absoluut goed en fout is, wat 
absolute morele waarden zijn.  



 
Het resultaat is dat wat goed werd genoemd, nu kwaad wordt genoemd, en dat wat kwaad werd 
genoemd, nu als goed wordt verheven. Zoals het oude Rome deed voordat het ten onder ging, 
bekijken mensen de geschiedenis van eeuwen geleden door de moderne bril, die morele absoluten en 
waarden ontbeert. Net als het oude Rome zien wij hetzelfde: het afbreken van gedenktekens en 
standbeelden, het herschrijven van de geschiedenis, en pogingen om de oprichtingsdocumenten van 
een natie te wijzigen.  
 
Al deze dingen gebeuren door het verlaten van God's morele absoluten en waarden.  
ZIJ zullen beslissen wat moreel is, en wat deugd is, en hoe de geschiedenis herinnerd moet worden. 
Voor het individu worden alle filosofieën, religies en geloofsovertuigingen van buitenaf verworpen 
omdat ze van buitenaf komen. Alleen wat zij zeggen dat deugdzaam is, is deugdzaam. Alleen wat zij 
zeggen dat juist is, is juist.  
 
Deze mensen, zelfs sommige christenen, geloven alleen wat zij geloven. Zij geloven alleen in datgene 
wat uit hun eigen gedachten en gevoelens voortkomt, en de rest wordt verworpen, er wordt over 
getwist, met arrogantie en koppigheid als gevolg. Voor hen zegt Gods Woord wat zij denken en 
zeggen dat er staat, en zij filteren iedereen van buitenaf die niet overeenstemt met wat zij al geloven.  
 
In zo'n natie verheffen individuen gedachten en emoties tot een niveau waarop de samenleving een 
verzameling vreemdelingen wordt, die elk hun eigen belangen najagen, met minimale beperkingen 
door cultuur en samenleving. De regering juicht dit gedrag toe, de media juichen het toe en 
verheerlijken het. Die geest beïnvloedt sommigen in het lichaam van Christus, ze zijn blind en 
onwetend en zien niet dat ze blind en onwetend zijn. Hun ware hart wordt geopenbaard. Zij denken 
dat zij wijs en geleerd zijn, maar in feite zijn zij dwaas en onwetend.  
 
Zij filteren iedereen uit hun leven die het niet met hen eens is. Zij hebben het hart verloren, of 
misschien nooit gehad, dat een debat over ideeën waardeert, zonder het individu aan te vallen. Hun 
emoties liggen aan de oppervlakte, klaar om iedereen aan te vallen die hen uitdaagt anders te 
denken. Ik heb het over christenen die deze geest op zich hebben laten inwerken, niet alleen over 
ongelovigen.  
 
Deze verschuiving van deugdzaamheid naar emotivisme, of emotioneel redeneren, kan worden 
gezien in deze 4 kwaliteiten in een samenleving: 
Het loslaten van absolute morele normen en waarden. 
De weigering om enige religie, filosofie, of ander geloof dat van buitenaf komt te accepteren. 
Het afwijzen en neerhalen van tradities, helden, gedenktekens, herinneringen, die nu als verkeerd 
worden gezien.  
De afscheiding van alles in een gemeenschap of samenleving dat traditioneel van aard is.  
 
Dit betekent dat iemand iets goed of slecht kan noemen, net wat hij wil. Het betekent dat de overheid 
kan roepen wat ze wil, goed of slecht. Regeringen volgen niet langer de traditionele en absolute 
Joods-Christelijke morele waarden om te regeren. Zij hebben deze waarden losgelaten ten gunste van 
het toekennen van waarden van goed of slecht aan wat de heersende regering als goed of slecht 
definieert.  
 
Christenen en de scheiding 
Christenen geloven dat iets goed is omdat God zegt dat het goed is. Goedheid vloeit uit Hem voort, en 
goedheid is eigenlijk een verzameling van karaktereigenschappen van God zelf: Liefde, vreugde, 
vrede, zachtmoedigheid, geduld, zachtmoedigheid, zedelijke voortreffelijkheid, consequentheid, 
godsvrucht, broederlijke liefde. Deze dingen zijn goed omdat ze God zijn.  
 
Daarom vloeit de betekenis van alles uit God voort. Hij vormt ons wereldbeeld. Als Hij iets kwaad 
noemt, is het kwaad, en iedereen die Hem kent en aan Hem vasthoudt, weet dat wat Hij zegt de 
waarheid is. Daarom geloven christenen dat de aarde en alles wat zich daarop bevindt zin en doel 
heeft. 
 
Maar in veel regeringen en samenlevingen is wat God goed, moreel en rechtschapen noemt aan de 
kant geschoven, waardoor veel christenen zich afvragen wat er aan de hand is. In Amerika zijn er 
christenen die dachten dat God en Vaderland met elkaar verweven waren, en misschien was dat in 



het begin ook zo. Maar nu niet meer. Het is deze verwerping van God en Zijn morele absoluten voor 
een moreel relativisme, emotivisme, dat sommige christenen tot in hun diepste wezen doet schudden.  
 
Wat gaat er gebeuren? 
De kerk moet kleiner worden om groter te worden. Christenen zullen op zoek gaan naar hen die nog 
steeds vasthouden aan Gods absoluten, zoals gedemonstreerd door een kader van relaties met 
anderen. Geen relaties meer met op gebouwen gebaseerde programma's, want die zijn 
onbevredigend. Er is een geestelijke honger aan het ontstaan in velen, zoekend naar hen die nog 
steeds op dezelfde geestelijke lijn zijn, zoekend naar echte relaties.  
 
Zoals ik al zo vaak gezegd heb: Iedereen kan zeggen dat hij wedergeboren is. Iedereen kan zeggen 
dat ze van God houden. Maar rechtvaardigheid is bewezen binnen een kader van relaties. Dat is waar 
de vrucht van iemands leven wordt gevonden. Hun verklaringen dat ze christen zijn, worden bewezen 
binnen een netwerk van relaties.  
 
De illusie van social media 'vrienden' wordt vernietigd en velen worden geconfronteerd met de 
waarheid dat ze alleen zijn. Velen zijn op zoek naar echte mensen, en daarom (als ik voor mezelf 
spreek) zien we zo velen tot de conclusie komen dat relaties binnen een familie-gebaseerde, thuis-
gebaseerde kerk die behoefte vervult.  
 
DAT is het overblijfsel...dat is waar het lichaam van Christus naar op weg is...naar vertrouwensrelaties 
met anderen die op dezelfde geestelijke lijn zitten. Enkele dingen om over na te denken...kijk hoe de 
afscheiding van regeringen van hun traditionele waarden doorgaat, en hoe ware christenen uit die 
cultuur komen om een andere cultuur te zoeken. De cultuur van de familie van God.  
 
 
Volgende week een nieuw onderwerp...tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 
 

 
 


