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NEDERLANDS NIEUWE “CHRISTELIJKE” REGERING: 
 

EEN ZEGEN? 
 

Door Messian Dread, februari 2007 
 
WWW, Februari 2007 – Na een paar maanden van onderhandelen lijkt het erop dat er 
een nieuwe regering is geformeerd in Nederland, en het is een coalitie geworden van de 
“Christen Unie”, de “Christen Democraten” en de Nederlandse variant van Tony Blair’s 
Labour Party: de “Partij van de Arbeid”. 
 
Na enkele jaren van zeer rechts beleid, waarin Nederland een van Amerika’s meest 
coöperatieve slaafjes was terwijl vluchtelingen onmenselijk werden behandeld, is Nederland 
nu in een nieuwe fase beland. 
 
Nederland is een klein land (16 miljoen inwoners), maar gelukkig zijn onze regeringen altijd 
een coalitie van tenminste twee partijen. Drie-partij regeringen hebben hier al meer dan tien 
jaar gefunctioneerd. 
 
Een partij heeft continu in de regering gezeten, de “liberale” VVD. In Amerika zouden ze 
“conservatieven” genoemd worden, trouwens. Maar tijdens de laatste verkiezingen, in 
november, heeft de VVD teveel zetels verloren in het honderd vijftig zetels tellende 
parlement. De andere twee partijen van de regering, de antichristelijke D’66 en de “Christen-
democraten” verloren ook. 
 
De linkse Socialistische Partij behaalde een historische overwinning: ze gingen van negen 
naar vijfentwintig zetels. De Christen-Unie won ook zetels… 
 
Om een lang verhaal kort te maken: de Christen-democraten, de Christen-Unie en de Partij 
van de Arbeid hebben nu een nieuwe regering geformeerd. We hebben dus nu een regering 
van losers. 
 
De Christen-Unie is het meest in het oog springend element in de nieuwe regering. Ze waren 
nogal luid in de bewering, dat ze voor een “sociaal Christendom” zouden staan, maar dat 
Christendom is toch niet zo sociaal voor de mensen in Irak en Afghanistan. 
 
Alle drie partijen zijn namelijk voorstander van voortzetting van het Nederlandse werk voor 
de Nieuwe Wereldorde van die andere zogenaamde Christen, de Satanist George W. Bush en 
zijn “wedergeboren” vrienden. In tegenstelling tot de grote weerstand in Nederland, in strijd 
met hun belofte, heeft de PvdA er nu mee ingestemd dat er geen onderzoek komt naar de 
leugens en het bedrog die Nederland de Bushites in hun zoektocht naar wereld-dominatie 
heeft doen volgen.  
 
De “Christen-Unie” staat erom bekend, tegen abortus en euthenazi te zijn, met ander 
woorden, ze zijn pro-life. Maar kennelijk telt leven in Afghanistan niet… 
 
Het kon ook niet anders: top onderhandelaar van de Christen-democraten, Maxime Verhagen, 
was een bezoeker van de Bilderberg conferentie in 2006. En zoals altijd met de Bilderbergers: 
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ze lijken regeringen aan te stellen voordat ze zijn “gekozen”. Maxime Verhagen is duidelijk 
de nieuwe minister voor Buitenlandse Zaken… 
 
Na het harde beleid van zeer rechts, zijn we nu beland in een fase waarin het Christelijk 
Geloof wordt misbruikt om de mensen van de wereld nog verder te onderdrukken? Het lijkt er 
heel erg op. 
 
Wij voelen niet echt de zegeningen van diegenen die beweren pro-life maar in werkelijkheid 
pro-war zijn, van diegenen die Christen beweren te zijn maar tegelijkertijd de Bilderberg 
conferentie bezoeken, van de zogenaamd “linkse” PvdA die alleen maar machtslustige 
opportunisten op haar ledenlijst heeft staan. 
 
Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de manier waarop de nieuwe regering zal 
functioneren. Maar uit wat de tekenen schijnen te zeggen, kan iedereen opmaken dat het een 
moeilijke tijd zal worden voor Christenen die weten dat Jezus zei: “Mijn Koninkrijk is niet 
van deze wereld”. 
 
 
 
Vertaald uit het Engels, februari 2007. Oorspronkelijk verschenen op de engelstalige website 
van “the Center for Research on Christianity”, te vinden op http://crc.dubroom.org  
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