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E r verschijnen  momenteel in verschillende lan-
den sterke leiders op het wereldtoneel, inclusief Rus-
land, China en Iran. Maar hoe zit het in Europa? Hoe 

zit het in Duitsland? 
Duitsland is een van de top exporteurs van militaire 

wapenuitrusting in de wereld, en de derde grootste expor-
teur van goederen. Zijn economie domineert de Europese 
Unie. Maar Duistland heeft geen sterke leider. Vele critici 
hebben deze visie de laatste tijd vaak geuit. 

Maar er zijn verschillende tekenen in het wereldnieuws 
dat een sterke leider op het punt staat op het wereldtoneel 

te verschijnen. Ook vertelt een profetie in Daniël 8 over 
een wrede machtige koning die op het wereldtoneel gaat 
verschijnen in Europa en die deze wereld zal schokken. 
Het is één van de meest verbazingwekkende profetieën 
in de Bijbel. 

Een sterke Duitse leider is op handen! Wanneer hij aan 
de macht komt zal deze wereld gechoqueerd zijn zoals het 
nooit eerder gechoqueerd is geweest. 

Toch, als u naar de gehele visie kijkt, is het verbonden 
met de wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde. 
Dat kan voor sommige mensen moeilijk te geloven zijn, 

door gerald flurry
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maar het is duidelijk geprofeteerd in uw Bijbel! Het wordt 
zelfs genoemd in zo’n honderd Bijbelse profetieën.

Een nieuwe Chamberlain
Op 5 februari 2015 reisden de leiders van Duitsland en 
Frankrijk naar Moskou. Ze waren uitgenodigd door de 
Russische president Vladimir Poetin om de crisis in de 
Oekraïne te bespreken. De leiders van deze drie naties 
smeedden één of andere deal. Critici noemden het 
een vreselijke deal. Zij zeiden dat het zo slecht was dat 
ze de Duitse Bondskanselier Angela Merkel vergeleken 
met Neville Chamberlain.

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog in 1938 
ging Neville Chamberlain naar München om Adolf Hit-
ler te informeren dat Groot-Brittannië en Frankrijk 
Tsjecho-Slowakije onder druk hadden gezet om een deel 
van hun land, Sudetenland, op te geven aan Nazi Duits-
land. Een vredesverdrag werd met dat doel ondertekend. 
Winston Churchill noemde het de “Overgave van Mün-
chen” en zei dat het een schandelijke, beschamende actie 
was. Hij waarschuwde de Britten dat het tot oorlog zou 
leiden, niet tot vrede.

Mevrouw Merkel gelooft niet dat er dodelijke wapens 
aan Oekraïne gegeven zouden moeten worden. Ze denkt 
dat dit er voor zal zorgen dat de oorlog zich nog meer ver-
spreidt. Maar zonder hulp kan Oekraïne weinig tot geen 
weerstand bieden aan de Russen. Dat is waarom critici 
Bondskanselier Merkel begonnen aan te vallen over de deal 
die ze met Rusland maakte. Ze zeggen dat ze de Russen 
aan het sussen is, net als Chamberlain Hitler en de Duitse 
leiding suste in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.

Boze Oost-Europeanen lieten hun ongenoegen horen 
via Twitter. De voormalige Poolse Premier Donald Tusk 
tweette, “Nogmaals, concessies doen moedigt de agressor 
aan tot grotere geweldsdaden. Het is tijd om ons beleid 
op harde feiten te baseren, niet op illusies.” De Litouwse 
minister van Buitenlandse Zaken, Linas Linkevicius, 
tweette: “‘Sudetenland’ moest in 1938 de agressor sussen. 
We kennen het resultaat. Waarom komen deze gedachten 
op in de tijd van de #München conferentie 2015?”

Op de Veiligheidsconferentie in München, slechts 
enkele dagen nadat de deal met Rusland was gemaakt, 
maakte de Amerikaanse senator John McCain de verge-
lijking nog explicieter: “De geschiedenis leert ons dat dic-
tators steeds meer zullen nemen als je ze toestaat,” zei hij. 

“Ze zullen niet worden weerhouden van hun brute gedrag 
als je naar ze toe vliegt om ze in Moskou te ontmoeten – 
net zoals leiders ooit naar deze stad toe vlogen.” Dat was 
een brutale vergelijking van het verdrag over Oekraïne 
met verdrag dat in 1938 met Hitler werd gemaakt.

Toen Chamberlain terugkwam uit München nadat hij 
een flink stuk van Tsjecho-Slowakije had weggegeven, 
hield hij een stuk papier omhoog en zwaaide er mee in 
het rond zeggende “Vrede in onze tijd!” De Britse mensen 

waren haast hysterisch van blijdschap bij de gedachte dat 
ze vrede zouden hebben.

En in minder dan een jaar waren ze in oorlog. Dat verdrag 
bracht geen vrede!

Een sterk teken
Tegen het einde van 2014 zei Garry Kasparov, de voorma-
lige schaakkampioen die een uitgesproken criticus van 
Vladimir Poetin is geworden, het volgende: “Mijn pro-
bleem is dat je vandaag de dag zo veel politici hebt die in 
de rij staan om de nieuwe Chamberlain te worden. Waar 
zijn de Churchills?”

Churchill waarschuwde tijdens de dertiger jaren dat 
West-Europa oorlog zou krijgen met Duitsland als het de 
agressie van de Nazi’s niet zou stoppen. Als de landen 
van West-Europa maar samen waren gaan werken had-
den ze gemakkelijk Adolf Hitler kunnen stoppen, maar zij 
waren er te bang voor. Ze wilden daarentegen vrede slui-
ten, en kijk wat er gebeurde: de ergste oorlog die ooit in 
de menselijke geschiedenis is opgetekend! Maar er komt 
nog een oorlog aan die veel erger zal zijn!

Als mensen mevrouw Merkel een Chamberlain-type 
leider beginnen te noemen is dat een ernstige kritiek! Dit 
is hoe mensen Merkel publiekelijk bekritiseren, maar 
wat zeggen ze privé?

Dit is een sterk teken van de huidige stemming in 
Europa, in het bijzonder in Duitsland.

Het is ook een teken dat een sterke leider op het punt 
staat op het toneel te komen in Duitsland.

Routinematig in de Duitse geschiedenis, wanneer de 
Duitsers bezorgd worden over wereldgebeurtenissen, 
roepen ze een sterke man op om hen te leiden! Dat heb-
ben ze in de loop van de geschiedenis steeds gedaan – en 
dat gaan ze weer doen.

Om de zaken nog erger te maken, nadat Merkel dit vre-
desverdrag sloot werd het onmiddellijk door dhr. Poetin 
gebroken! Het trad niet eens echt in werking!

Vladimir poetin maakt misbruik van Merkel en het 
Westen. Er is een enorm gebrek aan leiderschap in 
Europa en in de wereld vandaag – en Poetin ziet dat! Hij 
marcheert Oekraïne binnen, neemt grote delen land die 
hem niet toebehoren, net als Adolf Hitler deed in de aan-
loop naar en gedurende de Tweede Wereldoorlog. De 
geschiedenis herhaalt zich. We geven stukken van de Oek-
raïne weg net zoals we stukken van Tsjecho-Slowakije weg 
gaven. We deden niets toen Hitler Oostenrijk binnenviel 
en overnam, en we slaan weer dezelfde weg in.

Een ander teken dat dit een sterke leider in Duits-
land zal brengen is dat Groot-Brittannië en Amerika, de 
winnaars van Wereldoorlogen 1 en 2, niet eens uitge-
nodigd waren voor die conferentie op 6 februari. Dat is 
een behoorlijke klap in het gezicht voor deze landen. Het 
toont aan hoe ver zij af staan van wat er gebeurt, en hoe 
onbelangrijk zij zijn geworden.
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Dat is nog een ander teken dat iemand enig leider-

schap zal moeten tonen – of anders zal Vladimir Poe-
tin door Europa blijven marcheren! Iemand moet enig 
leiderschap brengen en opstaan tegen Poetin.

En iemand ZAL dat ook gaan doen.
Dat is een geweldige profetie die u voor uw ogen zult 

zien uitkomen. Het zal spoedig komen – waarschijnlijk 
in de komende paar jaren – en u zult het zien gebeuren 
via uw wereldnieuws!

Dit is niet nieuw – wij hebben al zo’n 70 jaar over deze 
gebeurtenis geprofeteerd! Maar het is iets dat we moeten 
begrijpen en er waar we iets mee moeten doen!

Koning van Europa
Daniël 8 is één van de meest verbazingwekkende profe-
tieën in de Bijbel, en we moeten het begrijpen.

Het laatste deel van vers 17 zegt, “want dit gezicht zal 
zijn tot den tijd van het einde.” Het wordt meer speci-
fiek in vers 19: “En hij zeide: Zie, ik zal u te kennen geven, 
wat er geschieden zal ten einde dezer gramschap.” Hij 
spreekt niet alleen over de eindtijd, maar God wil dat we 
de urgentie hier van realiseren. Dit is het (laatste) einde 

– het einde van de eindtijd! Daniël was uitsluitend voor 
de eindtijd geschreven (Daniël 12:4, 9). God wil dat we 
hier urgent over worden.

Let op deze sterke leider die op het wereldtoneel in 
Europa zal verschijnen: “Doch op het laatste huns konink-
rijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen 
hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, 
en raadselen verstaande” (Daniël 8:23, SV).

God noemt deze leider “een koning.”
Jaren geleden ontmoette Herbert W. Armstrong Otto 

von Habsburg, het hoofd van het 700 jaar oude huis van 
Habsburg, dat het Heilige Romeinse Rijk regeerde in 
de dynastie voorafgaand aan Napoleon. In die tijd was 
Habsburg een lid van het Europese Parlement. Hij zei het 
volgende: “De Europese gemeenschap leeft voor een groot 
deel naar het erfgoed van het Heilige Romeinse Rijk, maar 
de grote meerderheid van de mensen die er naar leven 
weten niet naar welk erfgoed ze leven.”

Kijk naar de geschiedenis en u zult zes opstandin-
gen van dat Heilige Romeinse Rijk vinden. Vandaag staart 
de zevende herleving ons in het gezicht – maar nog steeds 
weten mensen niet wat het is! Dat is verbazingwekkend! 
Zelfs de mensen die er onder leven weten het niet.

“Wij bezitten een Europees symbool dat alle naties van 
Europa evenveel toebehoort,” zei de heer Habsburg ook. 

“Dat is de kroon van het Heilige Romeinse Rijk, welke de 
tradities van Karel de Grote belichaamt.” Deze kroon is 
iets dat deze koning in Europa op zich zal nemen.

Deze spoed ig komende leider zou letterl ijk 
een koning genoemd kunnen worden. Zelfs als hij dat 
niet is, geeft de Bijbel hem dat label. Als de Bijbel over een 
koning praat betekent dat in de meeste gevallen dat het 

geen democratische regering is. Zelfs als hij die titel niet 
heeft, zal hij gaan leiden als een koning. Deze visie in Daniël 
toont dat het Europese Rijk een stuk meer autoritair 
gaat worden.

Daniël 11:21 profeteert dat deze sterke leider aan de 
macht zal komen “door vleierijen” – waarschijnlijk niet 
door verkiezings-stemmen, maar door een coalitierege-
ring van één of andere soort. We moeten Duitsland en 
Europa zorgvuldig in de gaten houden. Hoewel Bijbelse 
profetie ons de schets geeft van hoe het zal ontvouwen 
weten we niet de details.

De traditie van Karel de Grote 
Wat is “de traditie van Karel de Grote” waar de heer 
Habsburg aan refereerde? Sommige machtige Europe-
anen willen terugkeren naar dit soort leiderschap in 
Europa. Ze prijzen de tradities van Karel de Grote. Ze 
moedigen Europeanen aan om “hun wortels te laten her-
leven.” Weten mensen werkelijk waar deze geschiedenis 
over gaat?

De Franken waren de eerste barbaarse stam die het 
Katholicisme omhelsde, maar dat was voor politiek gewin, 
niet om religieuze redenen. De Franken, voornamelijk van 
Germaanse afkomst, gebruikten de Katholieke kerk om 
hun uitbreidingspolitiek te steunen, terwijl de kerk op de 
Frankische regering vertrouwde voor bescherming. Het 
was een eenheid die uitsluitend op politiek gebaseerd was.

Het Frankische koninkrijk bereikte het hoogtepunt 
van zijn macht tijdens het regeren van Karel de Grote 
(Charlemagne). Voordat Karel de Grote verscheen als 
wereldregeerder was de politieke scene in Europa zeer 
verdeeld. Duitsland was opgesplitst in vele verschillende 
stammen. Een groot deel van Italië was bezet door de 
Lombarden. Byzantium werd erkend als de opvolger van 
de oostelijke regio van het oude Romeinse Rijk. Karel de 
Grote, in samenwerking met de pauselijke troon, veran-
derde dat uiteindelijk allemaal – maar niet zonder veel 
bloedvergieten.

Karel de Grote was de tweede leider van het “Heilige” 
Romeinse Rijk, na Justinianus. Als keizer vond Karel de 
Grote het zijn taak om de kerk te beschermen. In 774, op 
vraag van Paus Leo III, viel hij Noord Italië binnen en ver-
overde het Lombardische koninkrijk, wat Italië voor de 
eerste keer in eeuwen verenigde. In 799 kwam hij de paus 
opnieuw te hulp, die was aangevallen, vreselijk geslagen 
en in de gevangenis gegooid door een groep verraders. 
Door de militaire steun van Karel en zijn Frankische troe-
pen werd de paus vrijgesproken van elk kwaad en in zijn 
kerkelijk ambt hersteld.

Het volgende jaar, in Rome, terwijl Karel de Grote 
knielde in gebed tijdens een Kerstviering in de oude 
Sint-Pieterskerk plaatste de paus een kroon op zijn 
hoofd en riep hem uit tot “de 73-ste keizer van het vierde 
wereldrijk.”
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Op dit punt moeten we even acht slaan op het feit dat in 

de Middeleeuwen vele geleerden, theologen en zelfs pau-
sen wisten dat het Romeinse Rijk het vierde wereld-re-
gerende koninkrijk was. Velen van hen identificeer-
den dit vierde koninkrijk zelfs met hetgene waar 
daniël over sprak in zijn profetie (zie Daniël 2:37-43). 
Dat is waarom Europeanen en Katholieken bleven pro-
beren het rijk weer te laten opleven! De Bijbel zei dat er 
slechts vier van zulke rijken zouden zijn. Maar, het vierde 
rijk zou 10 opstandingen hebben volgens de Bijbelse profe-
tie. De laatste zeven van die opstandingen zouden Heilige 
Romeinse Rijken genoemd worden omdat ze door kerk en 
staat geregeerd werden.

Als koning van de Franken was Karel de Grote in staat 
om elke Duitse stam te onderwerpen, behalve één: de Sak-
sen. De Saksen hielden vast aan hun eigen geloof en wei-
gerden, zelf als ze het met de dood moesten bekopen, om 
zich aan de Rooms Katholieken te onderwerpen. Karel de 
Grote was vast besloten om hen zijn soort Christendom op 
te leggen met het zwaard. Jarenlang weigerden de Saksen 
dit koppig. Op een bepaald punt, uit pure frustratie, 
executeerde karel de grote 4,500 Saksische gevange-
nen. Deze barbaarse daad maakte de Saksen alleen maar 
bozer.

Het kostte Karel de Grote 30 jaar om het “Saksen”-pro-
bleem volledig uit te roeien, maar niet voordat vele dui-
zenden geëxecuteerd waren voor hun religieuze over-
tuigingen. Na meer dan 18 overwinningen op de Saksen 
zegevierde Karel de Grote eindelijk. Uiteindelijk onder-
wierpen de Saksen zich aan de regering van Karel de 
Grote of hun verzet eindigde in de dood.

Het Heilige Romeinse Rijk is nooit democratisch 
geweest. Dat kon het nooit zijn. Zelfs Paus Pius XII zei 
dat de kerk twee vijanden had: democratieën en com-
munisme. Hij was paus op het hoogtepunt van de 
Communistische macht.

Als keizer van het “Heilige” Romeinse Rijk vond Karel 
de Grote het zijn taak om het Christelijke geloof te ver-
spreiden met alle middelen die nodig waren. De New 
Encyclopedia Britannica zegt, “De gewelddadige metho-
den waardoor deze missionaris-taak werd uitgevoerd 
was ongekend in de vroegere Middeleeuwen, en de bloed-
dorstige straf die werd uitgedeeld aan hen die de cano-
nieke wet braken of zich met heidense gebruiken bleven 
bezighouden riep kritiek op in Karels eigen kring” (“Karel 
de Grote, Keizer”).

Het geweld dat Karel de Grote gebuikte om de 
Katholieke religie op te leggen was simpelweg onge-
kend in eerdere rijken! Hij drong zijn soort Christelijk-
heid aan iedereen op. Zijn rijk mag dan duidelijke banden 
hebben met de oude Romeinen, het was zeker niet “heilig” 

– ook al was er een grote kerk die het leidde.
En toch, gedurende de vele eeuwen die volgden, was het 

doel van de opvolgende keizers om de tradities van Karel 

de Grote te herstellen in hun streven het Romeinse Rijk 
te laten opleven!

En zelfs vandaag werken zowel Duitsland als een grote 
kerk om de traditie van Karel de Grote te herstellen. Ze 
hebben de structuur bijna klaar. Maar toch is het een 
mysterie voor de meeste inwoners van de wereld.

Laat de wereld oppassen! Die machtsstructuur is klaar 
om – opnieuw – het wereldtoneel te bestormen!

De bloedige veroveringen van Karel de Grote waren de 
ergste ooit in de geschiedenis van de voorbije rijken. De 
veroveringen van het volgende Heilige Romeinse Rijk zul-
len het ergste lijden brengen dat ooit mensen aangedaan is 
in de geschiedenis van de mensheid! (Mattheüs 24:21-22; 
Daniël 12:1; Jeremia 30:1-10).

Het zal allemaal gedaan worden in de geest van Karel 
de Grote. De meeste mensen zullen niet uit hun verdoving 
ontwaken voor het te laat is!

Het rijk van Karel de Grote, één van de grootste die 
Europa ooit overheerst heeft, overleefde niet eens zijn 
zoon en opvolger. Nadat het uit elkaar viel, werden de 
mensen aan de westkant van zijn rijk uiteindelijk bekend 
als Fransen. De Duits sprekende mensen tussen de Rijn en 
de Slaven in het Oosten ontwikkelden tot Duitsland. Van-
wege het feit dat hij over beide volkeren regeerde twisten 
sommige mensen over het nationale erfgoed van Karel de 
Grote.

Hitler en de kroonjuwelen
Kijk nog eens naar wat Otto von Habsburg zei over de 
kroonjuwelen: “Wij bezitten een Europees symbool 
dat alle naties van Europa evenveel toebehoort; dit is 
de kroon van het Heilige Romeinse Rijk, welke de 
tradities van Karel de Grote belichaamt”.

Adolf Hitler was de leider van de zesde herleving van 
het Heilige Romeinse Rijk. Hij wist alles van de kroon van 
Karel de Grote en de kroonjuwelen.

Een groot deel van de wereld kijkt naar de Joden als 
Gods gekozen volk. In Wenen begon Hitler te geloven dat 
God de Joden vervangen had door de Duitsers en het Hei-
lige Romeinse Rijk. Hij geloofde dat de Duitsers Gods geko-
zen volk waren. Dit is waarom de kroonjuwelen van dat 
Rijk zoveel voor hem betekende.

In 1938, op een bijeenkomst in Neurenberg, “had Hit-
ler het insigne van het Eerste Reich [Karel de Grote] 

–de keizerlijke kroon, de rijksappel, de staf en het kei-
zerlijke zwaard, na 140 jaar uit Wenen meegebracht. Tij-
dens de presentatie van deze symbolen van het imperi-
alisme zweerde hij plechtig dat ze voor eeuwig in 
Neurenberg zouden blijven” (John Toland, Adolf Hitler).

Dat was een sterke uitspraak. Hij “zweerde plechtig” 
dat de kroonjuwelen van het Heilige Romeinse Rijk “voor 
altijd in Neurenberg” moesten blijven. Dit is als een dode-
lijke verplichting aan het Heilige Romeinse Rijk en zijn 
god! Hij zweerde een eeuwige eed!
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Natuurlijk verloor Hitler en gebeurde dat niet. Deze 

relikwieën zijn terug in Oostenrijk, maar daar wachten 
ze op de volgende regeerder van het Heilige Romeinse Rijk.

Historici noemen de heerschappij van Karel de Grote 
het Eerste Reich. Adolf Hitlers heerschappij stond bekend 
als het Derde Reich. Hitler wist dat de kroonjuwelen een 
machtig symbool zouden zijn van het Eerste Reich van 
Karel de Grote.

Hitler kwam in de traditie van Karel de Grote! Net 
als Karel de Grote voor hem, verwoeste hij op woeste 
en brute wijze mensen zoals geen rijk voor hem!

Velen spotten met wat Margeret Thatcher zei in 1995: 
“Je hebt Duitsland niet aan Europa geankerd; maar je hebt 
Europa aan een nieuw dominant, verenigd Duitsland 
geankerd. Op het einde, mijn vrienden, zal je er achter 
komen dat het niet werkt.”

Mevr. Thatcher wist dat het slecht zou eindigen. Ze 
wist dat het “ijzingwekkend kon worden”, zoals Bernard 
Connolly zei. Het zal nog ijzingwekkender worden dan u 
zich maar kan inbeelden!

Wij zijn onze recente geschiedenis vergeten. Hitler 
begon de Tweede Wereldoorlog. Zo’n 50 miljoen mensen 
werden gedood.

De volgende leider van het Heilige Romeinse Rijk zal 
nog veel afschuwelijkere misdaden tegen de menselijk-
heid begaan! Het zal allemaal gedaan worden in de 
traditie van Karel de Grote! Het wordt tijd dat deze 
wereld ontwaakt over wat er in europa gebeurt!

De geschiedenis vergeten
Aan het einde van de Yalta conferentie in februari 1945 
ondertekenden Premier Winston Churchill en President 
Franklin Roosevelt een document om te verhinderen dat 
Duitsland ooit weer in de traditie van Karel de Grote zou 
komen. Ze zeiden: “Het is onze onwrikbare bedoeling om 
het Duitse militairisme en Nazisme te vernietigen en er 
voor te zorgen dat Duitsland nooit meer in staat zal zijn 
om de vrede van de wereld te verstoren.”

Dat land startte de Oorlog van 1870, de Eerste Wereld-
oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Het heeft een geschie-
denis van het starten van oorlogen. Churchill en Roosevelt 
begrepen Duitslands geschiedenis van oorlogsvoering. De 
geallieerden zweerden praktisch een eed dat ze nooit zou-
den toestaan dat het weer gebeurde.

Maar hier zijn we dan 70 jaar later en Duitsland leidt 
Europa opnieuw! Amerika en Groot-Brittannië zijn die 
recente geschiedenis vergeten. En als gevolg hiervan 
laten we het zichzelf herhalen! Dat geheugenverlies zal 
beide naties het duurste komen te staan. (Vraag ons gratis 
boekje Duitsland en het Heilige Romeinse Rijk aan.)

Geschiedkundige Victor Davis Hanson schreef in 
de National Review over hoe de jaren 30 zich opnieuw 
afspelen. “De Tweede Wereldoorlog had voorkomen 
kunnen worden als West-Europa zich verenigd had om 

Duitsland te verjagen,” verklaarde hij (19 febr. 2015). Maar 
dat deden ze niet – ze waren bang om Hitler aan te pak-
ken – en dat resulteerde in een ramp. Wel drie keer zegt 
Hanson in dit artikel dat we van die dodelijke fout had-
den moeten leren: “de dertiger jaren hadden ons moe-
ten leren,” “de dertiger jaren hadden moeten tonen,” “de 
dertiger jaren hadden ons er aan moeten herinneren.”

Wat hebben we geleerd van de Tweede Wereldoorlog? 
Ik zeg u, de geschiedenis is zichzelf aan het herha-
len! We moeten zien wat er gebeurt. Amerika, Groot-Brit-
tannië en vele Westerse naties zijn zich aan het terug-
trekken uit elk deel van de wereld. Onze landen hebben 
een gebroken wil als het op buitenlands beleid aankomt 

– en dat leidt niet tot vrede! Het leidt tot oorlog! Je 
kan niet over vrede onderhandelen als de mensen aan de 
andere kant oorlog willen! De geschiedenis leert die les 
van begin tot eind!

Wat interessant is, is dat in het maken van deze 
geschiedkundige vergelijkingen, de heer Hanson speci-
fiek refereert aan hoe de agressors deze keer Vladimir 
Poetins Rusland, de terroristische groepering die zichzelf 
Islamitische staat noemt en Iran zijn. En hij heeft gelijk – 
het Westen toont een beschamende zwakte in het omgaan 
met deze moderne dreigingen.

Maar er is een grote ironie hier. De zwakte getoond 
door het Westen openbaart een schreeuwende behoefte 
aan sterk leiderschap. En of mensen het nu geloven of 
niet, dat leiderschap zal in Duitsland gaan opstaan.

Spoedig zal, op een dramatische manier, de dreiging 
van Duitsland die van de Islamitische Staat en Iran, en 
voor een korte tijd zelfs die van het huidige Rusland, 
overschaduwen – en behoorlijk ook!

Vandaag zoeken Europeanen naar nog zo’n soort heer-
ser zoals Karel de Grote! Het Heilige Romeinse Rijk staart 
ons opnieuw in het gezicht. Het is opnieuw op het wereld-
toneel aan het verschijnen en de mensen weten het niet 
eens. Zelfs de mensen die ertoe behoren realiseren zich 
niet dat ze leven naar de richtlijnen en regels van het 
Heilige Romeinse Rijk. Dat is verbijsterend!

Daniël 8:24 profeteert dit over de komende koning: 
“Zijn kracht zal groot worden, maar niet door zijn 
eigen kracht: … machtigen zal hij te gronde richten, 
ook het heilige volk” (HSV). Dat is een angstaanjagende 
uitspraak!

De profetie zegt dat het Europese rijk zal afslanken van 
zijn huidige configuratie van 28 naties naar 10 naties en 
het zal schade aanrichten op deze wereld!

Niemand wil er over spreken, maar er is een explo-
sieve trend in de geschiedenis van Duitsland. Als de juiste 
leider aan de macht komt moet je uitkijken! We geven het 
niet graag toe, maar we moeten de waarheid onder ogen 
zien. Duitsland staat op het punt de Derde Wereldoorlog 
te beginnen – dat zegt uw Bijbel. Het zal de dodelijkste 
oorlog ooit op aarde worden.
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Hoe dit tot vrede leidt 
Ondanks het verschrikkelijke nieuws op de korte termijn 
heeft de profetie over deze Europese sterke man eigenlijk 
een prachtige, met hoop gevulde conclusie.

Daniël 8:25 zegt, “En door zijn kloekheid zo zal hij de 
bedriegerij doen gedijen in zijn hand; en hij zal zich in 
zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er velen ver-
derven …” (SV). Deze man zal over vrede spreken. Hij zal 
net als Vladimir Poetin zijn, die zegt, Kom naar Moskou 
en laten we over vrede praten – maar zodra de gesprek-
ken voorbij zijn valt hij nog meedogenlozer aan! Dat 
is het soort “vrede” dat deze sterke man wil, en hij zal 
bedriegerij gebruiken om het te krijgen.

Maar, kijk naar het einde van vers 25: “en zal staan tegen 
den Vorst der vorsten [Jezus Christus], doch hij zal zon-
der hand verbroken worden” (SV). Deze man en het rijk 
dat hij regeert zal gebroken worden – niet door fysieke 
handen of een fysiek leger, maar door Jezus Christus Zelf!

Christus staat op het punt naar deze aarde terug te 
keren en al deze horror te beëindigen. Hij zegt in Mat-
theüs 24:21-22 dat als Hij niet terug zou komen geen vlees 
behouden zou worden! De mens kan niet stoppen wat er 
komen gaat. Hij schiep dit monster van nucleaire macht, 

en net als het monster van Frankenstein kan hij het niet 
onder controle houden! Het loopt uit de hand!

Wij leven in een gevaarlijke wereld! Dit zijn geen 
gewone tijden. Jesaja 33:7 profeteerde dat de boden des 
vredes bitter zullen wenen want ze zullen geen vrede heb-
ben. Jesaja 59:8 zegt, “Den weg des vredes kennen zij niet.”

Maar Christus zal terugkeren. Alleen Jezus Christus 
kan ons vrede, vreugde en geluk voor altijd brengen. Dat 
is waar deze profetieën uiteindelijk over gaan! Dus dit is 
het best mogelijke nieuws dat u ooit kon horen!

Gelukkig zal het zevende en laatste hoofd van het Hei-
lige Romeinse Rijk de komst van de Messias inluiden. Er 
zal geen enkele natie ooit nog geregeerd worden in de 
traditie van Karel de Grote.

Dit is de conclusie van dezelfde visie over die sterke lei-
der die op het wereldtoneel komt, deze koning die Europa 
zal regeren!

Wat deze koning en het Heilige Romeinse Rijk deze 
wereld zullen brengen zal de geest van de mensen laten 
beven omdat het zo afschuwelijk is! Maar het goede 
nieuws is dat het gestopt zal worden. Wij zien de laatste 
herleving van het Heilige Romeinse Rijk. Dank God daar 
voor! n



Volgens Bijbelse profetie heeft het Heilige 
Romeinse Rijk zeven  hoofden.  Het Rijk is zes 
keer opgestaan in Europa. Iedere keer heeft dit 

het continent met bloed doorweekt. Het eerste hoofd 
begon in 554 n. Chr. en werd geregeerd door Justinianus. 
Het zesde hoofd eindigde aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in 1945. Het werd geregeerd door de krank-
zinnige Adolf Hitler, één van de bloedigste tirannen in de 
geschiedenis van de mens.

Het zevende hoofd is nu op het toneel. Zijn verleden 
wijst er sterk op wat het in de toekomst zal doen. Zijn 
geschiedenis alleen al zou de mensen vandaag moeten 
laten beven van angst!

Volgens uw Bijbel zal het zevende hoofd veruit de bloe-
digste van allemaal zijn! De wereld staat op het punt te 
worden neergeslagen in deze werkelijkheid.

Paus Johannes Paulus II was in 1983 in Wenen – 300 
jaar nadat de stad was aangevallen door ‘barbaarse Tur-
ken,’ waarbij de Poolse koning de Europese koningen wist 
te verenigen en de barbaren verdreef. Johannes Paulus 
zei toen in 1983 dat Europa terug moest keren naar 
zijn christelijke wortels. Hij verwees hier naar de 

“christelijke wortels” van het bloedige Heilige Romeinse 
Rijk. De huidige paus zal Europa verenigen om dit tot 
realiteit te maken.

De Vaticaanse leiders begrijpen hun geschiedenis – in 
tegenstelling tot het grootste deel van de wereld. Dat is de 
reden waarom vele miljoenen mensen zo makkelijk wor-
den misleid.

De volgende Karel de Grote zal veel geraffineerder zijn 
dan Hitler – veel beschaafder. Maar hij zal tegen Chris-
tus vechten bij Zijn Tweede Komst!

Spoedig zal de wereld weten wie deze moderne Karel de 
Grote is. U kunt er zeker van zijn dat hij een Duits stempel 

van goedkeuring draagt. Zijn acties zullen wereldschok-
kend zijn, veel erger dan die van de oorspronkelijke Karel 
de Grote. Hij zal de wereld in de grootste ‘zee van bloed’ 
leiden die de mensheid ooit heeft gezien, die het zich zelfs 
niet in de stoutste droom kan voorstellen!

De Bijbel profeteert over deze Europese krachtige lei-
der. Wij hebben steeds waakzaam gewacht tot wanneer 
deze persoon tevoorschijn zal komen.

Gezien de urgentie van de tijd heb ik sterk het gevoel 
dat deze geprofeteerde leider binnenkort op het toneel 
zal verschijnen.

Wie is Karl-Theodor zu Guttenberg?
Een indrukwekkend man verscheen in de frontlinie van 
de Duitse politiek toen hij in februari 2009 werd aange-
steld als Duitse Minister van Economie. Zijn politieke sta-
tus steeg plotseling tot grote hoogte doordat Angela Mer-
kel hem later dat jaar de senior portefeuille van Minister 
van Defensie gaf in haar coalitiekabinet.

Zijn naam is Baron Karl-Theodor zu Guttenberg.
Het ministerie van Defensie was de portefeuille van 

Guttenbergs voorkeur. “Na het succes van het door Mer-
kel geleide conservatieve politieke blok bij de verkiezin-
gen van afgelopen maand, maakte Baron Guttenberg geen 
geheim van zijn wens om van het ministerie van Econo-
mische Zaken over te schakelen naar de Defensie porte-
feuille” (Deutsche Presse-Agentur, 23 oktober 2009).

Al spoedig passeerde Guttenberg bondskanselier Mer-
kel als meest populaire politicus in Duitsland.

Guttenberg was een getalenteerde jonge leider van de 
jonge garde in de Beierse politiek tijdens de lange regeer-
periode van Edmond Stoiber als minister-president van 
Beieren. Deze twee hebben een wederzijds respect voor 
elkaars politieke prestaties. Guttenberg ondersteunde de 

door gerald flurry

Wie is de volgende  
Karel de Grote?
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pogingen van Stoiber sterk om de administratieve romp-
slomp van de Europese Unie te verminderen en hierdoor 
meerdere miljarden aan euro’s te besparen.

Deze aristocratische Guttenberg is met name interes-
sant vanwege zijn familie en politieke connecties. Zijn 
aanvankelijke ontwikkeling in het politieke leven werd 
geleid door Stoiber. Hij werd aangesteld als secretaris-ge-
neraal van de Beierse Christelijke Sociale Unie, de poli-
tieke partij van Stoiber, op het moment dat Stoiber werd 
gezien als voornaamste kandidaat voor het Duitse bonds-
kanselierschap voordat hij maar nipt door Angela Mer-
kel werd verslagen in een landelijke verkiezing. Stoibers 
politieke mentor was de Beierse minister-president Franz 
Josef Strauss die hij opvolgde en die in zijn tijd bekend 
stond als “de sterke man van Europa.”

Guttenberg is eveneens verbonden via een deel van 
zijn familielijn aan het huis van Habsburg. Strauss en 
Otto von Habsburg deelden een gemeenschappelijke 
droom van een verenigd Katholiek Europa. Beiden heb-
ben persoonlijk details van die visie gedeeld met Herbert 
W. Armstrong tijdens bezoeken die zij maakten aan de 
campus van Ambassador College in Pasadena. Voor Otto 
von Habsburg was de droom een herleving van het Heilige 
Romeinse Rijk. Voor Herbert Armstrong zou die droom 
de werkelijkheid vormen van de in de Bijbel geprofeteerde 
zevende herrijzenis van het Heilige Romeinse Rijk.

Herbert Armstrong voorzag en profeteerde dat de 
Europese Unie die profetie onder Duitse Katholieke heer-
schappij zou vervullen.

Neem de onweerlegbare Frankisch-Beierse Rooms 
Katholieke connecties van Guttenberg in gedachten en 
voeg ze aan de draad van politieke gedachten toe die de 
Beierse politiek tientallen jaren lang onder Strauss en 
Stoiber heeft doordrongen – de droom van een verenigd 
katholiek Europa onder Duitse leiding. Voeg daar dan iets 
aan toe dat noch Strauss noch Stoiber ooit bezat – een 
opvallende familietitel die al deze connecties samen-
smeedt – en dan hebben we een man om in de gaten 
te houden in de wankele coalitie van bondskanselier 
Merkel’s regering.

Wat is die familietitel?

‘Baron van het Heilige Romeinse Rijk’
De officiële titel van de huidige Baron Karl-Theodor zu 
Guttenberg werd aan zijn voorouders toegekend in de 
18e eeuw. Zijn correcte titel is Reichsfreiherr, in 
het Nederlands vertaald “Baron van het Heilige 
Romeinse Rijk.”

Een fascinerende titel als u bedenkt wat er in Europa 
aan het gebeuren is!

Let op wat Ulrich Rippert schreef over Guttenberg 
op de  World Socialist Web Site  op 7 november 2009: 

“Volgens Spiegel Online ontketende de benoeming van 
de nieuwe minister van Defensie, Karl-Theodor zu 

Guttenberg (Christelijke Sociale Unie, csu), een storm van 
enthousiasme in het Duitse officierscorps. …”

“Guttenberg werd door de verzamelde soldaten verwel-
komd als een van hen. Zijn adellijke titel en de 800-jaar 
oude traditie van zijn aristocratische familie speelde een 
niet onbelangrijke rol in hun reactie.

“Er is nauwelijks een ander land in de wereld waarin de 
invloed van de aristocratie in het leger – evenals in andere 
delen van de maatschappij – zo sterk is gebleven als in 
Duitsland. …

“De aristocratische elite heeft een verwoestende 
rol gespeeld in de Duitse geschiedenis. Het domi-
neerde zowel het officierscorps van de Reichswehr (kei-
zerlijk leger) als de Wehrmacht. In de Weimar republiek 
vormde de Reichswehr een staat binnen een staat; het 
verwierp de democratische fundatie van de grond-
wet en was betrokken bij verschillende pogingen tot 
staatsgreep. In de Wehrmacht van Hitler waren het de 
aristocratische generaals die de oorlog van uitroeiing en 
verovering organiseerden.

“De veldmaarschalken van de naziperiode waren bijna 
allemaal van adel. …

“Karl Theodor – we zullen afzien van zijn acht andere 
voornamen – Baron von und zu Guttenberg is onderdeel 
van deze aristocratische kaste en handhaaft zijn eli-
taire gewoonten. Hij woont in Burg (kasteel) Guttenberg 
dichtbij Kulmbach in Franken, dat sinds 1482 het hoofd-
kwartier van de familie vormt. Sinds februari 2000 is hij 
getrouwd met Stephanie gravin von Bismarck-Schon-
hausen, die een directe afstammeling is van Otto von 
Bismarck, de ijzeren kanselier. …

“Voordat hij zijn ministeriele post innam leidde Gut-
tenberg meerdere jaren het Speciaal Comité voor Buiten-
landse zaken van het directiecomité van de csu …

“Guttenberg liet er geen twijfel over bestaan dat 
het noodzakelijk is om de wijdverspreide anti-oorlog 
gevoelens van de bevolking tegen te gaan. …

“Guttenberg benadrukte: ‘Er is geen alternatief voor 
de Duitse inzet in Afghanistan.’ …Hij rechtvaardigde de 
oprichting van een speciale afdeling voor Afghanistan in 
de kanselarij door met deze woorden af te sluiten; ‘Deze 
maatregel zal in aanzienlijke mate bij kunnen dragen 
aan het optimaliseren van de totale inzet van Duitsland 
in Afghanistan en aan het verhogen van acceptatie van 
onze militaire betrokkenheid binnen de bevolking.’ …

“Onder deze omstandigheden is minister van Defen-
sie zu Guttenberg het offensief aangegaan. Al een paar 
dagen na zijn aantreden benadrukte hij dat er inderdaad 
een oorlog wordt gevoerd in Afghanistan. Onder deze 
omstandigheden, zei hij, zou het verkeerd zijn om ‘eufe-
mismen’ te gebruiken met betrekking tot het doel van de 
Bundeswehr. In een gesprek met Bild Zeitung legde hij 
uit dat het een gevechtsmissie is. Hoewel het internati-
onaal recht duidelijk maakt dat oorlog alleen plaats kan 
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KARL THEODOR ZU GUTTENBERG 
(Grootvader) Verzette zich tegen de Nazi’s, Duitse 
minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 1960, 

Rooms Katholiek en voor Europese integratie.

GRAAF JOHANN JAKOB ELTZ 
(Grootvader) Duits edelman, 

Rooms Katholiek, afstammeling van 
de Habsburg dynastie, Kroatisch 

politicus, lid van de Raad van Europa.

OTTO VON BISMARCK (Voorouder) 
Vereniger en “IJzeren Kanselier” 

van het Duitse Rijk in de jaren 1800.

Zijn Achtergrond
Ontmoet de Duitse politieke superster van goede afkomst KARL-THEODOR ZU GUTTENBERG.

KARL-THEODOR MARIA NIKOLAUS JOHANN JACOB FRANZ PHILIPP JOSEPH SYLVESTER FREIHERR VON UND ZU GUTTENBERG
Hij werd geboren in Beieren met een illustere familiegeschiedenis. “Zu” wijst op het bezit van Guttenberg, waar de familie sinds 1482 in 

een kasteel heeft gewoond en de macht heeft om de plaatselijke pastoor te benoemen. De Rooms Katholieke Guttenberg, die de titel van 
“baron” heeft, diende in de Duitse berginfanterie en werkte als journalist en als leidinggevende over de uitgebreide bezittingen van zijn 

familie voordat hij de politiek in ging. Hij werd expert in de buitenlandse politiek en een specialist op het gebied van Iran. Hij heeft het imago 
van zijn partij nieuw leven ingeblazen met zijn directe manier van praten, zijn pro-industriële standpunten, zijn stijl, zijn rock-star-achtige 

aantrekkingskracht bij jonge mensen die hem “KT” noemen of de “Rocking Baron.” Als minister van Economische Zaken blonk hij uit tijdens 
de financiële crisis en werd voor deze prestatie beloond met de leiding over het Ministerie van Defensie.

STEPHANIE ZU GUTTENBERG 
(Vrouw) Gravin, achter-achter-

kleindochter van Bismarck, spreekt 
vijf talen, moeder van twee.

KANSELIER ANGELA MERKEL Erkende Guttenberg als opkomende ster in de 
Beierse conservatieve politiek in de Bundestag (Bondsdag), waar hij voorzitter 

was van de commissie voor buitenlandse politiek van de Christelijke Sociale Unie. 
Benoemde hem in februari 2009 tot de jongste minister van Economische Zaken 
ooit. Stemde in oktober toe, nadat hij een groot percentage van de stemmen had 

getrokken, met zijn eis voor een hoge federale functie: minister van Defensie. 

FRANZ JOSEPH STRAUSS (links) Beierse 
“sterke man van Europa” en mentor van 
EDMUND STOIBER (rechts), voormalig 

premier van Beieren, nu voorzitter van een 
groep op hoog niveau in de Europese Unie en 

mentor van Guttenberg.

KARL LUDWIG FREIHERR VON UND ZU 
GUTTENBERG (Oudoom) Duitse Officier in de 
2e Wereldoorlog, onderdeel van de mislukte 

poging om Adolf Hitler te vermoorden.
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vinden tussen staten, geloofde hij niet dat een soldaat 
zich zou kunnen vinden in zulke ‘noodzakelijk juridische, 
academische of semantische gevoeligheden.’”

Baron Guttenberg noemt oorlog en terrorisme bij hun 
echte naam – geen vage of misleidende ‘eufemismen.’ Dat 
maakt het Duitse leger extatisch. Tegelijkertijd stuurt hij 
de Duitse bevolking meer richting een militaire mind-
set. Dit moet zeer verstorend zijn voor die mensen die de 
geschiedenis van Duitsland begrijpen. Het eindresultaat 
zal afschuwelijk zijn!

Het signaleert ook een gevaarlijke wending in 
het buitenlandse beleid van Duitsland! En de hele 
wereld zal sterk worden beïnvloed door deze nieuwe 
richting.

Hou Baron Guttenberg in de gaten!

Een belangrijke profetie wordt geschiedenis
“En het zijn [ook] zeven koningen; vijf zijn gevallen, en de 
een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal 
gekomen zijn, moet hij een weinig [tijds] blijven” (Openba-
ringen 17:10, sv). Openbaringen 17:10 is een van de belang-
rijkste profetieën in de Bijbel. Dit ene vers bevat het 
hart van de profetie voor deze laatste dagen. Alleen 
al tijdens de periode van “één is” ligt de vervulling inge-
sloten van een aantal andere belangrijke profetieën: Mat-
theüs 17:10-11, dat gaat over de eindtijd Elia die alle dingen 
herstelt; Maleachi 3:1, waarin een eindtijd boodschapper 
wordt besproken die deze wereld voorbereidt op de terug-
komst van Christus; en Mattheüs 24:14, waarin beschre-
ven wordt dat het evangelie over de hele wereld zal worden 
verkondigd. Deze profetieën waren het hart van het werk 
in het Philadelphia tijdperk onder Herbert W. Armstrong. 
Hij profeteerde in de tijd dat “één is” – toen Hitler regeerde 
over het zesde hoofd van het Heilige Romeinse Rijk. (Dit 
wordt grondig uitgelegd in ons gratis boek “Daniel Unlocks 
Revelation [Daniël ontsluit openbaringen]”.)

Na het tijdperk van “één is”, is er nog een korte tijd over 
voor “de andere [die] nog niet gekomen is.” Deze uitspraak 
legt de meest dringende nadruk op het zevende hoofd. We 
zijn nu getuige van het zevende hoofd. Het zal korte tijd 
blijven – en daarna kunnen we het beest vergeten! Oor-
logen, terrorisme, weerrampen – ze zullen allemaal voor 
altijd verdwenen zijn! Als “de ander” komt en het werk 
afmaakt, zal Christus komen en voor eeuwig gaan rege-
ren! Daar zouden we het meeste van alles enthousi-
ast over moeten worden, niet over een opwindende 
profetie van het beest.

We moeten niet vergeten dat we de schuld van het toe-
brengen van kwaad over de naties van Israël niet bij het 
Heilige Romeinse Rijk moeten leggen. (Als u niet weet 
wie de naties van Israël zijn, vraag dan ons boek “De 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië in profetie” aan.) 

“Want God heeft [hun] in hun harten gegeven, dat zij Zijn 
mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun 

koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods vol-
eindigd zullen zijn” (Openbaringen 17:17). God heeft het in 
het hart van dit imperium gegeven Zijn wil uit te voeren. 
Wij worden gestraft vanwege “al onze gruwelen (zonden).”

God roept de zogenaamde christenen van deze wereld 
op om zich te bekeren. Dat is de enige oplossing voor onze 
problemen.

Het zesde hoofd is gekomen en gegaan. Nu is het 
zevende hoofd gekomen. Beide opwindende profetieën 
zijn geschiedenis geworden! Dit laatste hoofd is bestemd 
om de meest beruchte van allemaal te worden. Er is gepro-
feteerd dat het ongeëvenaarde verwoesting zal aanrich-
ten in deze wereld.

Het laatste hoofd van het Heilige Romeinse Rijk zal 
tegen Jezus Christus vechten bij Zijn Wederkomst! Dan 
zal de wereld zien hoe onheilig dit Heilige Romeinse Rijk is.

Hoe kunnen we niet ontroerd en intens bewogen 
worden door deze universum-schokkende profetie?

Wat een opwindende tijd om in te leven! Niet omdat 
we begrijpen wat het Heilige Romeinse Rijk is, maar omdat 
we begrijpen wie de almachtige God is die deze profetie 
aan ons heeft geopenbaard!

Het beste nieuws ooit
De Echte Waarheid van september 1979 zei het volgende 
over Franz Josef Strauss: “In april 1970, op een van zijn 
vele reizen naar de Verenigde Staten, bezocht Strauss de 
campus van Ambassador College in Pasadena, Califor-
nië. Tijdens dit tweedaags bezoek gaf hij een toespraak 
aan de studenten (hij spreekt vloeiend Engels en Frans) 
en werd geïnterviewd door het World Tomorrow televisie-
programma. Hij was de geëerde diner-gast van hoofdre-
dacteur Herbert W. Armstrong in het huis van Mr. Arm-
strong. (Mr. Armstrong zei later over het bezoek van Dr. 
Strauss: ‘Aan het einde van de eerste dag merkte hij op 
dat hij zojuist de gelukkigste dag van zijn leven had door-
gebracht. De vrede en het geluk hier zijn besmettelijk. Dr. 
Strauss zoog het op. Herr Strauss zei: “Wij hebben een 
Ambassodor College nodig in Duitsland.”’)

Binnenkort zullen de scholen van God deze aarde gaan 
vullen.

Wat een verbazingwekkende uitspraak voor een krach-
tige wereldleider als Franz Josef Strauss – dat hij net de 
gelukkigste dag van zijn leven had doorgebracht!

De inspirerende waarheid is; hij had net een glimp 
gekregen van de wonderbaarlijke Wereld van Morgen. Mr. 
Armstrong en zijn aanhangers hebben keihard gewerkt 
om elk woord uit de Bijbel te gehoorzamen. Ambassador 
College was als een prachtig hof van Eden op aarde. Het 
heeft driemaal in verschillende jaren de prijs voor de mooi-
ste campus in Amerika gewonnen. Spoedig zal de hele 
aarde er zo gaan uitzien! En de mensen zullen gelukkig 
zijn zoals ze nooit eerder geweest zijn. Die tijd is bijna hier!

Als Adam, Eva en de hele wereld God hadden 
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gehoorzaamd, dan zou de aarde er vandaag uit zien als 
Ambassador College en vervuld zijn met geluk.

De weg naar geluk is door de mensheid in de gehele 
geschiedenis afgewezen. Zij moeten lijden totdat ze bereid 
zijn om God te gehoorzamen – en gelukkig te zijn op de 
manier waarop God gelukkig is.

Winston Churchill zei dat de mens zo nu en dan strui-
kelt over de waarheid, maar zich dan snel weer herpakt 
en gehaast verder leeft.

Hoe veel lijden is er voor nodig voordat de mensen wak-
ker worden? Zal het ergste leed dat ooit geweest is ervoor 
nodig zijn voordat zij zich eindelijk tot God keren?

“Drie jaar later, op 8 mei 1973, benadrukte Dr. Strauss 
wederom hetzelfde thema voor het World Tomorrow tele-
visieprogramma (deze keer in Duitsland): ‘We moeten 
een West-Europese eenheid bereiken, tot stand brengen 

en realiseren, voordat de Sovjet-visie op het Europa van 
morgen realiteit wordt’” (ibid).

De heer Strauss had een visie van het Heilige Romeinse 
Rijk. Hij gaf dat door aan zijn beschermeling, Edmund 
Stoiber. En Stoiber begeleidt nu Baron Guttenberg om 
diezelfde visie te koesteren.

Die visie leeft al gedurende 1500 jaar. Maar het ein-
digt altijd in een catastrofe, zelfs wanneer het begint met 
goede bedoelingen.

De verkeerde mensen hebben de machtige Europese 
Unie gekaapt. Dat imperium staat op het punt met Jezus 
Christus Zelf in botsing te komen. Kijk goed naar dit Hei-
lige Romeinse Rijk; het zal de laatste zijn die u ooit zult 
zien – voor altijd!

Dat is het beste nieuws dat deze wereld ooit gehoord 
heeft. En u kunt het bewijzen vanuit uw eigen Bijbel. n



Karl-Theodor zu Guttenberg is een man die we 
een aantal jaren hebben gevolgd en herhaaldelijk 
hebben geïdentificeerd als een waarschijnlijke 

kandidaat om de geprofeteerde sterke man van Europa 
te worden.

Begin 2011 was de heer Guttenberg, die de Duitse 
minister van Defensie was, verreweg de meest popu-
laire politicus in het land. Hij en zijn glamoureuze, wel-
bespraakte vrouw Stephanie, werden geprezen als het 
machtspaar van Duitsland. De media in Duitsland en 
daarbuiten beschouwden Guttenberg als “reservekan-
selier,” de man die onvermijdelijk Angela Merkel aan het 
roer van Duitsland zou vervangen. 

Maar in maart 2011 nam Guttenberg ontslag bij de 
Bondsdag en als minister van Defensie, nadat was ontdekt 

dat hij plagiaat had gepleegd in zijn proefschrift. De media 
kraakten Guttenberg maandenlang af, zelfs lang nadat 
zijn titel was afgenomen en hij uit de politiek was verban-
nen. Hoewel zijn misdaad ernstig was leek de felheid van 
de aanval op de aristocratische superster bijzonder intens 
en bizar. 

Guttenberg verhuisde zijn gezin naar Connecticut, 
waar hij zich onder de titel “onderscheiden staatsman” 
aansloot bij de denktank Centrum voor Strategische en 
Internationale Studies. Hij werd eveneens adviseur van 
Neelie Kroes, vicepresident van de Europese Commissie, 
over de kwestie Internetvrijheid. Het is een baan van licht-
gewicht die niet veel tijd lijkt te hebben gekost. Veel Duitse 
experts hadden het idee dat de carrière van Karl-Theodor 
zu Guttenberg als belangrijke politicus voorbij was. 

door brad macdonald

De genialiteit van  
Karl-Theodor zu Guttenberg

istock.com/edstock
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De genialiteit van  
Karl-Theodor zu Guttenberg

Een driedubbel spel 
Ten eerste weigert de heer Guttenberg elke gelegenheid 
om een belangrijke officiële rol in Duitsland of in de Euro-
pese politiek te spelen – tenminste tot nu toe. Onder de 
juiste omstandigheden kan dit veranderen, maar momen-
teel is hij tevreden met een positie aan de kant. Dat lijkt 
contra-intuïtief, maar in de politiek – en dit geldt vooral 
voor een ambitieuze jonge politicus – moet je op langere 
termijn spelen. Als u de politiek in Europa en Duitsland in 
de gaten houdt, dan kunt u zien dat het een mijnenveld is.

Vooral de Europese schuldencrisis is een carrière-
moordenaar die nog steeds slachtoffers maakt.  Noem een 
Duitse of Europese politicus die op dit moment oprecht 
geliefd is bij het publiek. Angela Merkel wordt niet echt 
geliefd. Merkel heeft misschien de belangrijkste baan in 
Europa, maar ook de gevaarlijkste. Het continent ervaart 
een complexe en historische crisis – een die de financiële 
en politieke fundering van de EU en het naoorlogse Europa 
bedreigt – een die het Duitse publiek (tegen Duitse inter-
ventie) steeds meer opzet tegen de rest van Europa (wan-
hopig vóór Duitse interventie) – en een die veel erger wordt 
voordat het beter wordt. Angela Merkel heeft de onmoge-
lijke taak om Europa te herstellen, en wel op een manier 
die iedereen tevreden stelt. Guttenberg wil die positie 
waarschijnlijk uiteindelijk wel, alleen niet op dit moment. 

Ten tweede, alhoewel hij openbare functies ver-
mijdt blijft Guttenberg een publiek imago hooghouden. 
Niet op een onaangename, zinloze manier. Hij vermijdt 
rare capriolen en oppervlakkige aandacht. Hij promoot 
zijn persoonlijkheid en politiek op brede maar subtiele 
wijze, via ijverige inspanningen, nuttige projecten en 
kwaliteitswerken.

Dit betekent het schrijven van doordachte, goed ver-
woorde artikelen over belangrijke kwesties; artikelen 
die de zwakheden van tegenstanders blootstellen en die 
hem verkopen als een intelligente politicus met serieuze 
oplossingen. Guttenberg heeft eveneens zijn gewicht in de 
schaal gelegd bij kwesties zoals de nationale verkiezingen 
in Duitsland, de Syrische crisis, de noodzaak voor meer 
Duits leiderschap in de wereld, en de Amerikaans-Duitse 
betrekkingen. In elk van deze gevallen zijn zijn gedach-
ten inzichtelijk, origineel, en doordrenkt van een krach-
tige mening en leiderschap die zeldzaam is in de huidige 
wereld.

Behoud van zijn publieke imago betekent ook deel zijn 
van het avondnieuws en de pagina’s van Bild en andere 
kranten, maar slechts af en toe en alleen in verhalen die 
het merk Guttenberg verder opbouwen. Het betekent het 
bijwonen van belangrijke conferenties, het geven van 
lezingen en houden van openbare toespraken. Niet over 
lichtzinnige onderwerpen, maar over belangrijke onder-
werpen waar de Duitsers om geven, of om zouden moe-
ten geven: de Duitse politiek, de oorlog in Afghanistan, 
het buitenlands beleid van Duitsland, Europa’s financiële 

Het contrast tussen Karl-Theodore zu Guttenberg 
en Angela Merkel is kenmerkend. Hij is een 
toegewijde Rooms Katholiek, zij een enigszins timide 
Protestant. Hij komt uit de Beierse rechtse Christelijk 
Socialistische Unie, zij uit de meer centralistische 
Christen Democraten. Hij is een adellijke aristocraat, 
zij komt uit de arbeidersklasse van Oost Duitsland. 
Hij staat bekend om zijn daadkracht, voor het 
innemen van een positie en niet snel opgeven. Zij 
heeft zich een leiderschapsstijl aangemeten die, in de 
woorden van Times journalist Roger Boyes “afwacht 
tot zaken zich bundelen en ze zich ophopen tot ze 
kritische proporties bereiken en alleen dan ingrijpt.” 
Hierbij komt wat Boyes omschrijft als “een zekere 
heimelijkheid” in de manier waarop ze met dingen 
omgaat. Een dergelijke benadering geeft geen indruk 
van kracht in tijden van crisis. Het geeft eerder een 
“indruk van zwakte” aangezien ze altijd overkomt als 
iemand die “niet snel is om haar mening te geven of een 
debat aan te gaan.”

Maar zou er een andere manier kunnen zijn om hier 
tegenaan te kijken? Was het voortijdig vertrek van 
Guttenberg uit de politieke arena een vermomde zegen? 

Schuilen voor de storm
Guttenberg verliet zijn openbare ambt net op het moment 
dat de Griekse schuldencrisis een hoogtepunt bereikte en 
op het punt dat Duitsland en Europa werden gedwongen 
tot een aantal verdeeldheid zaaiende en diep persoonlijke 
discussies. Hij vertrok voordat de werkloosheid in Europa 
de tijdbom werd die het nu is, en voordat de financiële cri-
ses waar Spanje, Italië, Frankrijk en andere Europese lan-
den nu mee belaagd worden echt serieus werden. Hij was 
vertrokken voor de oorlog met Libië, voor de Syrische cri-
sis, en voor de Duitse verkiezingen van 2013. Geen enkele 
politicus in Duitsland of Europa heeft al dit tumult onge-
havend doorstaan, reputatie intact, politieke carrière 
veilig en rooskleurig. Het plagiaatschandaal heeft Gut-
tenberg zonder twijfel geschaad, maar het heeft waar-
schijnlijk ook voorkomen dat hij misschien wel dodelijk 
verwond raakte in het kruisvuur van de afgelopen vier 
jaar.  

Het plagiaatschandaal is nu een herinnering gewor-
den, en Guttenberg heeft zijn “uitvaltijd” op briljante 
wijze ingevuld. Zijn ultieme doel blijft waarschijnlijk het 
bondskanselier worden of het verwerven van een hoog-
geplaatste positie in Berlijn of Brussel die hem op dat pad 
plaatst. Het lijkt erop dat hij bij het nastreven van dit doel 
een drieledige strategie heeft toegepast. 

Guttenberg vs. Merkel
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crises. Zijn doel is om gezien te worden, maar alleen als 
de oplossing en nooit als het probleem. 

Ten derde onderhoudt hij intieme relaties met politieke 
vrienden en bondgenoten in Duitsland en in het buiten-
land. Dit betekent het op de hoogte blijven van alle belang-
rijke kwesties, de vinger aan de pols houden van de Duitse 
politiek, en zichzelf in alle belangrijke gesprekken in Ber-
lijn mengen. Het betekent regelmatige vergaderingen, 
diners en weekendjes uit met politici, staatslieden, jour-
nalisten en zakenmensen uit Berlijn, Brussel en andere 
wereldhoofdsteden.

Een opmerkelijk voorbeeld van deze derde tactiek was 
zijn ontmoeting in Berlijn in november 2013 met Angela 
Merkel. De ontmoeting was onofficieel en buiten de boe-
ken om; zelfs de naaste bondgenoten van de kanselier 
werden in het ongewisse gelaten. Het duurde een uur 
lang – een eeuwigheid met iemand van Merkels status – 
en de agenda werd nooit formeel onthuld. Alhoewel de 
gesprekspunten van deze ontmoeting geheim blijven, laat 
die zien dat Guttenberg niet langer uit de Duitse politieke 
gratie is. In zekere zin markeerde het de terugkeer van 
Karl-Theodor zu Guttenberg in de schoot van de Duitse 
politiek.

Rustig afwachten
Door deze drie tactieken toe te passen zou Guttenberg 
zichzelf kunnen positioneren om de macht op zich te 
nemen als de omstandigheden gunstig zijn. Hoe moeten 
de omstandigheden eruit zien wil hij terugkeren? Het is 
moeilijk te zeggen. Het is niet zo dat de schuldencrisis 
voorbij moet zijn en Europa zich moet hebben hersteld. 
Hij moet alleen een duidelijke en veilige route naar zijn 
uiteindelijke doel zien. Wat voor soort functie hij ook zal 
aannemen, het zal betekenisvol moeten zijn, een gega-
randeerde springplank naar een hogere functie, met een 
minimaal risico op aantasting van zijn reputatie en het in 
gevaar brengen van zijn politieke aspiraties. 

Maar dit is misschien wel het meest briljante deel van 
zijn strategie: Als het goed wordt uitgevoerd kan het er 
zelfs toe leiden dat hij wordt uitgenodigd tot een leider-
schapspositie!

De huidige omstandigheden zouden weleens bevorder-
lijk kunnen zijn voor een grote verschuiving in de publieke 
opinie over Guttenberg. De Duitsers zullen de man zien 
als berouwvol, als iemand die boete heeft gedaan voor zijn 
fouten en een tweede kans verdient. Bovendien neemt de 
behoefte aan zijn manier van leiderschap toe. De binnen-
landse problemen van Europa nemen toe. Vladimir Poetin 
verhoogt zijn inspanningen om het Russische rijk te doen 
herleven. Het continent eist het soort leiderschap van 
Merkel dat ze simpelweg niet heeft. In Duitsland wordt 
Merkel gezien als iemand die op de winkel past; iemand 
die problemen op afstand houdt, maar die niet echt de 
problemen oplost.

De politieke, financiële en sociale omstandigheden in 
Duitsland en Europa creëren een sterke vraag naar een 
stevige, bekwame, inspirerende, daadkrachtige hoog-
waardigheidsbekleder die Duitsland, en Europa, naar een 
meer rooskleurige en hoopvolle positie leidt. De zwakheid 
van Merkel worden steeds meer zichtbaar, wat de roep 
om een leider met het kaliber en erfgoed van Guttenberg 
versterkt. 

Daniël 8
De Bijbel profeteert dat in de eindtijd, onmiddellijk voor 
de wederkomst van Jezus Christus, een door Duitsland 
geleide en Katholiek geïnspireerde Europese supermacht 
zal opkomen. In Jesaja 10:5 (SV) lezen we bijvoorbeeld dat 
God Duitsland inzet als een instrument van correctie over 
de naties van Israël. “Wee den Assyrier (het huidige Duits-
land), die de roede Mijns toorns is,” zegt God. Habakuk 
beschrijft eveneens eindtijd gebeurtenissen en specifiek 
de opstanding van de “Chaldeeën”, een profetische ver-
wijzing naar het Heilige Romeinse Rijk. “Want zie, Ik doe 
de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, 
dat de breedten van de aarde doorkruist om woningen in 
bezit te nemen die van hem niet zijn” (Habakuk 1:6, HSV). 

Daniël 7 en 8 bieden verder inzicht in deze zevende en 
laatste herleving van het Heilige Romeinse Rijk. In feite 
beschrijven deze hoofdstukken specifiek de verschijning 
van een eindtijd anti-type van Antiochus Epiphanes – de 
sluwe, wrede Griekse dictator die verantwoordelijk was 
voor het toebrengen van vreselijke vernietiging over de 
Joden en over Jeruzalem in de tweede eeuw voor Christus. 
Let op hoe de Bijbel deze eindtijd Antiochus omschrijft: 

“Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalli-
gen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een 
koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen ver-
staande; En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door 
zijn kracht; en hij zal het wonderlijk verderven en zal 
geluk hebben en zal het doen, … en door zijn kloekheid 
zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand; en hij 
zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er 
velen verderven…” (Daniël 8:23-25, SV). 

Deze man wordt opnieuw in Daniël 11:21 (HSV) bespro-
ken: “In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. 
Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar 
hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap 
zal hij grijpen door vleierijen.” 

Let op hoe deze man wordt gekenmerkt. Hij heeft een 
“stijf aangezicht,” wat inhoudt dat hij machtig, krachtig 
en wreed is. Hij “verstaat raadselen.” Zoals Clarke’s Com-
mentary het zegt is hij “zeer geleerd en vaardig in alles 
wat te maken heeft met de overheid en zijn intriges” – 
een bekwaam politicus. Hij erft de troon van Europa “in 
stille rust [of: vreedzaam],” en verkrijgt zijn koninkrijk 
door “vleierijen.” Hij is listig en sluw, met een innemende, 
aantrekkelijke persoonlijkheid. De Jamieson, Fausset 
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and Brown Commentary zegt: “het land zal niet door een 
publieke daad het koninkrijk aan hem overdragen, maar 
hij zal het verkrijgen via kunstgrepen, ‘vleierijen.’” Met 
andere woorden, een misleid publiek, of een groep Europese 
leiders, nodigt deze man uit om de macht te aanvaarden. 

Gerald Flurry en de Trompet geloven dat Baron 
Karl-Theodor zu Guttenberg deze geprofeteerde eindtijd 
leider zou kunnen zijn!

Deze man is jong, zeer intelligent, politiek ervaren, en 
een krachtige spreker met het voorkomen van een film-
ster. Hij komt uit Beieren, een solide Katholieke regio, 
waar hij lange tijd een actief en belangrijk lid van de con-
servatieve Christelijke Sociale Unie is geweest, de zuster-
partij van de Christen-Democratische Unie van Merkel. 
Hij en zijn vrouw hebben een intrigerende en boeiende 
familiegeschiedenis. Hij behoort tot de welgestelde, aris-
tocratische familie waarvan de bloedlijnen tot in 1158 
terug te leiden zijn. In 1700 kregen de voorouders van 
Guttenberg de titel Baron van het Heilige Romeinse Rijk 

toegekend. Guttenberg is eveneens gerelateerd aan de 
Habsburg-familie, een andere prominente koninklijke 
dynastie die een rijke geschiedenis heeft met het Heilige 
Romeinse Rijk. Zelfs vandaag nog bezit hij een indrukwek-
kend kasteel dat hoog op een heuvel staat en uitkijkt over 
het dorp van Guttenberg in Beieren. De afstamming van 
zijn vrouw is al even indrukwekkend. Stephanie Gräfin 
von Bismarck-Schönhausen is de achter-achterkleindoch-
ter van Otto von Bismarck, vader van de huidige Duitse 
staat en de eerste kanselier van het moderne Duitsland. 

Blijf deze man in de gaten houden. De heer Guttenberg 
is misschien verbannen uit een openbare functie, maar 
hij heeft de afgelopen vier jaar zeker niet verspild, en hij 
is niet aan het publieke oog of aan de publieke nieuwsgie-
righeid ontsnapt. En ga er maar niet vanuit dat zijn afwe-
zigheid in de Duitse politiek inhoudt dat zijn politieke ster 
aan het afnemen is. In tegendeel, het is mogelijk dat Gut-
tenberg een briljante strategie heeft toegepast die hem in 
een ideale positie plaatst voor een politieke comeback.  n



E en sterke man uit Europa, uit Duitsland om pre-
cies te zijn, heeft welbespraakt en met kracht gere-
ageerd op de dramatische en oorlogszuchtige capri-

olen van Vladimir Poetin, Ruslands sterke man en een 
koning van het oosten. Hoewel de goed doordachte repliek, 
geleverd in de vorm van een opinieartikel in de Time in 
januari 2014 (“Poetin koestert zich in een ‘verbazingwek-
kend leiderschapsvacuüm’”), beleefd en behoedzaam was, 
was het eveneens onverbiddelijk, openhartig en krach-
tig. Er was ook een onmiskenbare geest van confrontatie. 

De tijd zal het leren, maar dit artikel zou wel eens het 
startsein kunnen zijn van een dramatische – en profetisch 
belangrijke – strijd tussen twee zwaargewicht wereldleiders.

Regelmatige Trompet-lezers zullen niet in het minst 
verrast zijn te horen dat de auteur hiervan Karl-Theodor 
zu Guttenberg was. De voormalig Duitse minister van 
Defensie is een persoon die we al lang in de gaten hou-
den en herhaaldelijk hebben geïdentificeerd als een waar-
schijnlijke kandidaat om de geprofeteerde sterke man van 
Europa te worden. 

(Het is niet onbelangrijk dat Guttenberg samenwerkte 
met de Russische Garry Kasparov, een schaakgrootmees-
ter en voormalig wereldkampioen schaken, en een actieve 
criticus en politieke tegenstander van Vladimir Poetin. 
Het delen van een naamvermelding met een van Poetins 
meest uitgesproken vijanden was een symbolisch gebaar 
en geeft zijn boodschap extra betekenis.)

De Russische president heeft de boodschap begre-
pen, daar bestaat geen twijfel over. 

De hoogtepunten uit het artikel van Guttenberg zullen 
zo besproken worden, maar kijk eerst eens even naar een 

aantal uitspraken van Gerald Flurry, de hoofdredacteur 
van de Trompet. Dhr. Flurry heeft Poetin jarenlang in de 
gaten gehouden, en heeft een aantal krachtige en belang-
rijke voorspellingen gedaan over de Russische president. 
In het bijzonder heeft dhr. Flurry specifiek gewaarschuwd 
dat Poetins gedrag – vooral in de Oekraïne – de aandacht 
van Europa zou trekken, Europa zou dwingen om te inte-
greren, en zou resulteren in de geprofeteerde opkomst 
van een sterke man in het Continent. 

In december 2013 schreef dhr. Flurry dat Poetins 
gedrag in Oekraïne “enkele Europese leiders flink nerveus 
maakte.” “Amerika slaapt door de crisis in Oekraïne heen. 
Maar Europa is zeer gealarmeerd door wat er gebeurde 
met dit land dat dicht in zijn eigen buurt ligt! De verande-
ringen die deze crisis bij Duitsland en Europa ontlokt 
zullen de naties opschudden! Het debacle in Oekraïne 
heeft ons een enorme stap dichter bij de Derde Wereldoor-
log gebracht!” In de conclusie van dat artikel waarschuwde 
dhr. Flurry: “We moeten Vladimir Poetin goed in de gaten 
houden. Ik geloof dat hij bijna zeker de “vorst van Rosh” is 
waarover Ezechiël, door God geïnspireerd, 2500 jaar gele-
den schreef. We moeten in de gaten houden wat er in Rus-
land gebeurt en hoe Europa hierop reageert. Daniël 11:44 
spreekt over “geruchten uit het oosten” die Europa veront-
rusten. De tactieken van dhr. Poetin in Oekraïne, Geor-
gië, het Midden Oosten en elders zijn reeds diep veront-
rustend voor Europa. Als u het buitenlandse beleid van 
Moskou onder leiding van Poetin bestudeert, is het duide-
lijk dat het uiteindelijke doel is om de hele wereld te verove-
ren. Europa is zich zeker bewust van dit doel en houdt 
zijn buurman in het oosten goed in de gaten.”

door brad macdonald

Guttenberg vs. Poetin: 
Een strijd der titanen

istock.com/edstock (2)
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Deze voorspelling stemde overeen met wat dhr. Flurry 

en de Trompet al jaren beweren: Dat de strijdlust van Vla-
dimir Poetin en Rusland als een katalysator zal fungeren 
voor de eenwording van Europa en de opkomst van een 
sterke man in Europa! 

Houd deze woorden in gedachten bij het overwegen van 
enkele uitspraken van dhr. Guttenberg. 

Sinds de officiële terugkeer aan de macht van Vladimir 
Poetin in 2012, lijkt de Russische president van plan om de 
rest van de wereld een paar eenvoudige lesjes te leren. Ten 
eerste dat hij niet onderschat moet worden op het interna-
tionale toneel; ten tweede, dat Moskou de controle zal vast-
houden over alles wat het binnen de legitieme invloeds-
sfeer van Rusland beschouwt; en ten slotte, dat hij thuis zal 
doen wat hij wil. Om zijn boodschap over te brengen heeft 
Poetin een moorddadige dictator gesteund, de Verenigde 
Staten de les gelezen over multilateralisme, zijn buren 
gechanteerd om de ijzeren grip van Moskou te omarmen, 
anti-Amerikaanse en anti-homoseksuele sentimenten aan-
gewakkerd, en is genadeloos opgetreden tegen dissidenten. 

U moet Guttenbergs openheid en onverschrokkenheid 
wel bewonderen. In tegenstelling tot zoveel anderen ziet 
deze man de realiteit, accepteert haar, en is niet bang er 
open en eerlijk over te praten. Hij begrijpt de menselijke 
natuur en de aard van de geopolitiek. In tegenstelling tot 
Amerikaanse leiders begrijpt hij ook Rusland en Vladi-
mir Poetin. Zijn eerlijkheid heeft een verfrissende aan-
trekkingskracht. “Als het gaat om de eervolle titel ‘Bul-
lebak van het jaar’, dan heeft de Russische president in 
2013 deze zeker met glans gewonnen,” schreef hij in zijn 
artikel in de Time van januari 2014. 

Guttenberg legde de centrale oorzaak van Poetins 
agressief chauvinisme uit. “De belangrijkste reden voor 
het zelf-verheerlijkende gedrag van Poetin is het verba-
zingwekkende leiderschapsvacuüm in de wereld,” schreef 
hij. 

Dat is een directe kritiek op Amerika, de ondubbel-
zinnige wereldleider sinds 1989 – en hij heeft 100 procent 
gelijk!

Guttenberg ging verder: “De recente voorkeur van 
Washington om andere landen, inclusief Rusland, het 
voortouw te laten nemen in internationale aangelegen-
heden heeft de autoriteit van de VS aangetast.” De terug-
keer van Rusland als imperialistische macht hangt 
direct en onmiddellijk samen met het immorele en laffe 
buitenlandse beleid van Amerika. 

De meest diepzinnige – en veelzeggende – opmerkin-
gen van Guttenberg hadden betrekking op Duitsland en 
Europa, en hoe het Continent moet reageren (en al rea-
geert) op het gedrag van Poetin. “Een enigszins over het 
hoofd gezien aspect van de strijd over Oekraïne is de rol 
die Berlijn hierin gespeeld heeft. Duitsland is het 
land dat vaak het belang benadrukt heeft van het bou-
wen van bruggen met Rusland, en dat beleidsmaatregelen 

bedacht zoals “verandering door toenadering.” Maar 
intussen heeft Poetins alles-of-niets mentaliteit en harde 
machtsspel zelfs de anders niet-zo-snel-confronteer-
bare Duitse kanselier ertoe geprovoceerd om actie 
te ondernemen” (nadruk van mij). Hij gaf vervolgens 
een paar praktische voorbeelden waarop Berlijn heeft 
gereageerd op de inval van het Kremlin in Oekraïne. 

Maar let op de taal en het tijdsgebruik: Poetin heeft 
reeds een reactie van Duitsland “geprovoceerd”!

Guttenberg ging verder: “Hoewel hij waarschijnlijk een 
Pyrrusoverwinning behaalde, heeft Poetin een belang-
rijke partner van zich vervreemd. Ironisch genoeg heeft 
hij ook bereikt wat geen enkele smeekbede van de Ame-
rikaanse president of van andere Europese leiders kon 
bereiken: Duitsland heeft eindelijk leiderschap op 
zich genomen in een moeilijke buitenlands-beleid 
kwestie.” 

Guttenbergs gebruik van de term “Pyrrusoverwinning” 
is interessant. Een Pyrrusoverwinning is een triomf die 
gepaard gaat met verwoestende kosten, een overwinning 
waarbij de overwinnaar zo ernstig verwond is geraakt dat 
het uiteindelijk uitmondt in zijn nederlaag. Guttenberg 
gelooft blijkbaar dat er fatale consequenties zullen zijn 
voor Poetin en Rusland. Als u tussen de regels van die 
uitspraak leest, zou u kunnen concluderen dat Gutten-
berg eigenlijk een waarschuwing gaf aan Poetin. Zoiets 
als, “uw acties zullen met een hoge prijs komen.” U kunt 
er zeker van zijn dat die uitspraak niet aan Poetin 
voorbij is gegaan!

“Wat Europa betreft,” schreef hij, “het lijkt eindelijk 
te erkennen dat het in staat moet zijn om voor zijn eigen 
buurt te zorgen. De bevroren conflicten van de voorma-
lige Sovjet Unie zijn veel te lang genegeerd. Waarom was er 
een oorlog in Georgië voor nodig om te beseffen dat Tbilisi 
meer hulp van Europa nodig had?” Volgens Guttenberg is 
Europa nu wakker geworden van de dreiging van Rusland. 
Begrijp dit goed: “Het gedrag van Rusland tegenover 
Oekraïne zou Europa een kans kunnen geven om zich 
sterker te verenigen en effectiever te worden in zijn 
buitenlands beleid.”

Dit is precies wat de Bijbelse profetie voorspelt!
Dhr. Guttenberg concludeerde zijn artikel met een 

vraag: “Hoe zullen de EU en de VS reageren op de – waar-
schijnlijk onvermijdelijke – opkomst van het Russische 
volk? Laten we hopen dat zij niet te zachtmoedig zijn om 
op te staan voor de universele waarden waarop ze zijn 
gefundeerd.” Het was een klassieke Guttenberg: welbe-
spraakt, beleefd en diplomatiek, ogenschijnlijk niet-con-
fronterend en zonder drama. Maar lees tussen de regels 
door; denk over de boodschap na. Dat zijn strijdlustige 
woorden. Het is in wezen een strijdkreet voor Amerika 
en Europa om “op te staan” en de confrontatie met Vladi-
mir Poetin aan te gaan. Bijbelse profetie zegt dat Amerika 
niet zal luisteren. Maar Europa wel!  n
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