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De Bijbelstudie van deze avond heeft tot doel het profetisch woord 

van God te stellen in vergelijking met de hedendaagse actualiteit. 

Aanleiding van deze studie is de inhoud van een niet gepubliceerd 

boek van Dr. Coleman ex-CIA politiek afgevaardigde. 

Dit boek werd geschreven in 1992. 

De inhoud daarvan is in mijn handen gevallen door een  zen-

dingskoppel welke hier een korte tijd aan onze Belgische kust het 

evangelie bracht. 

Het boek heet " THE STORY OF THE COMITTE OF 300"  

Daar Dr. Coleman bepaalde geklasseerde documenten van top secreet 

in zijn handen kreeg welke wezen naar machten die de regeringen 

van Groot-Brittannië en Amerika controleerden, heeft hij verder 

onderzoek gedaan. 

 

Deze avond wil ik enkele punten van dit boek in het licht stellen 

en het niet politiek openbaar streven gaan vergelijken met de 

bijbel. 

Het boek spreekt over een elite van 300 mensen die ernaar streven 

de hele wereld in hun macht te krijgen. Het is deze elite waarover 

woorden vallen als de Nieuwe Wereldorde ! 

 

 WAT IS DEZE ELITE EN HOE IS ZE ONTSTAAN ? 

 ------------------------------------------ 

Deze elite van 300 is een geheime vereniging, bestaande uit een 

onaanraakbare klasse, waartoe behoren de koningin van Engeland, 

Nederland, koningen van Denemarken en nog andere koninklijke 

families van Europa. 

Deze aristocraten beslisten bij de dood van Koningin Victoria in 

1901 de algehele wereldcontrole te verwerven, het zou nodig zijn 

om zich te integreren met de krachtigste leiders in de 

zakenwereld. Regeringsleiders refereren soms naar dit lichaam. Zo 

deed ook Stalin, afkomstig uit Georgië (Tubal), dit en noemde ze 

"THE DARK FORCES". 

 

               

               2 THESSALONICENZEN 2 : 8-9 

               ---------------------------   

De leider van deze "Dark Forces" noemt God de wetteloze of de 

onrechtvaardige, ook antichrist .Zijn komst zal zijn naar " de 

werking des satans " deze werking kan ook vertaald worden door 

militaire macht ! Wij verwachten het op een zeer listige en 

bedrieglijke wijze. 

 

De mensen van deze Elite 300 noemen zichzelf "THE OLYPIANS" . Ze 



geloven echt dat ze evenveel macht hebben als de legendarische 

goden van Olympus, welke lucifer als hun God hadden. Ze zetten 

zichzelf boven de ware God. 

Zijn komst zal zijn " verlokkende ongerechtigheid "  een 

misleiding of een dwaling  VOOR DE ONGELOVIGE, of de niet 

wedergeborene ! Hier zal de waarheid overwinnen  

Dr. Coleman schrijft dat deze nieuwe wereldorde of komende 

wereldregering nog ONZICHTBAAR is, nog niet gekend.  

Inderdaad, 2 Thess.2:6 , maakt duidelijk dat het zich nog niet 

kan openbaren. (SLIDE 2 ) 

 

 

 

 

 HOE KAN DEZE ELITE DE WERELD ONDER HUN CONTROLE KRIJGEN ? 

   --------------------------------------------------------- 

 

Zeer kort wil ik daar iets over zeggen. Dr. Coleman heeft in zijn 

boek geschreven wat hij heeft ontdekt als CIA - officile. 

Verschillende organisaties in de wereld, zijn reeds werkzaam onder 

toezicht van deze Elite achter de schermen : 

BV : De club van Rome is nog steeds de belangrijkste politieke 

arm van de 300. De club van Rome en de German Marshall Fund, zijn 

organen die functioneren onder dekking van de NATO. 

 

De club van Rome is een overkoepelende organisatie, een huwelijk 

tussen Anglo-Americaanse bankiers en de oude nobele families van 

Europa. (Babel). 

DE SLEUTEL OM EEN SUCCESVOLLE CONTROLE OVER DE WERELD TE 

KRIJGEN,IS HUN BEKWAAMHEID OM ECONOMISCHE RECESSIES EN DEPRESSIES 

TE SCHEPPEN,EN DAT ONDER CONTROLE TE KUNNEN HOUDEN. 

 

 

 ROME DUIDELIJK TE VERGELIJKEN MET HET OUDE BABEL. 

 ------------------------------------------------ 

 

Indertijd was het oude Babel , het wereldknooppunt van alle 

economie en alle religie. Vandaar hebben wij opnieuw een goede 

verwijzing naar Rome, dat economisch en religieus in de toekomst 

belangrijk zal worden in de wereld ! 

Het Babel van de toekomst , het Babel beschreven in Openbar. 18  

DE EERSTE CHRISTENEN verwezen naar Rome als "Babylon" want wat de 

oude stad Babylon werd voor de joden, is Rome geworden voor de 

ware christenen. Petrus zinspeelt op Rome en schrijft Babylon.            

 

WIJ TOETSEN DE DOELSTELLINGEN van de ELITE AAN DE BIJBEL ! 

 

Deze nieuwe wereldorde heeft reeds lang enkele doelstellingen 

vooropgezet, waaronder men streeft om de wereldmacht te kunnen 

veroveren. 

 



Er zijn er een 19-tal, doch niet alle gaan wij vergelijken. 

 

ZIE NAAR  DE DOELSTELLINGEN (Achteraan de bundel). 

 

DOELSTELLING  1 

 

Een WERELDKERK te vinden in de bijbel : Openbaring 13: 11-12 

------------------------------------------------------------- 

Hier vinden wij de opkomst van de valse profeet, de leider van de 

wereldkerk, die twee horens heeft. Horens zijn machten. Het zijn 

dan een politieke macht en een religieuze macht. 

Het monetair systeem vinden wij   : OPENBAR.13:16-17           

                                      

Vandaag voelen wij al heel duidelijk aan dat er een streven 

bestaat om het geld, checks tot een minimum te herleiden. 

Betaalkaarten zullen in de toekomst worden vervangen door een 

revolutionair systeem van "het beest" aldus de bijbel ! 

 

 

 

Hier vinden wij het  "merkteken" 666 dat nodig zal zijn om geld 

te kunnen ontvangen en geld te kunnen uitgeven of om eigendom te 

kunnen krijgen of te kunnen behouden , of om een job te kunnen 

behouden, uit de keuze zal de volharding van de christenen 

blijken. 

Een christen zal dit merkteken niet aanvaarden, als hij wakker 

blijft, en Openbar.14:9-13 leest en gelooft !  

Het merkteken zal een blijvende verbinding zijn met de nieuwe 

komende wereldleider, niet te vergelijken met Hitler of Napoleon. 

Zie laatste bladzijde : Microchip, merkteken van het beest ? 

 

DOELSTELLING  2 

  

Wij vinden in Openbar. 13:7  De Antichrist zal macht krijgen over 

alle volkeren, dus is het streven naar eenheid onder de landen 

noodzakelijk. 

Twee wereldoorlogen hebben ertoe bijgedragen om eenheid onder 

bepaalde landen te maken. Nu streeft men om deze blokken onder 

een gezag te krijgen. Een nieuwe wereldorde ! 

                       

DOELSTELLING 3 

 

Hun doelstelling om bijzonder ook de christenen te ontwrichten 

en in een kwalijk daglicht te stellen, omwille van hun wereldkerk 

of oecumene is terug te vinden in DANIEL 7:25  

De heiligen des Allerhoogste ten gronde richten ! 

Dit gebeurt gedurende 3,5 jaar ! De grote verdrukking genaamd. 

Vandaag zijn er al sommige christenen die geloven dat de eerste 

3,5 jaar reeds zijn begonnen met het verbond op 13 september 1993 

tussen Israël en de PLO. 

Het kan best dat wij reeds zullen zijn opgenomen, eer wij dit 



allemaal goed hebben begrepen. 

Volgens dit verbond zullen de onderhandelingen over Jeruzalem 

beginnen tussen 13 december 1995 en 13 april 1996 ! 

Dit verbond met de dood, zou nog eens de oorzaak kunnen worden 

van de benauwdheid van Jacob ! ( de grote verdrukking ). 

 

DOELSTELLING 5 

 

Wat opvalt hierbij is de tekst in Openbar.13:16  

Hier vinden we de bevolkingsklassen van de eindtijd, waaronder 

wij opmerken dat daar staat " de vrijen en de slaven. "  

Het lijkt ondenkbaar in onze westerse maatschappij, nog slaven te 

zullen ontmoeten. Blijkbaar vertrekken bepaalde industrieën naar 

de landen waar men slecht betaalde mensen vindt die praktisch 

geen rechten hebben ! OOK DE RIJKEN zullen in dit systeem moeten 

meegaan. Doch dit zal geen probleem vormen, want zij steunen het 

systeem ! 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING  6 

 

-Het onstrafbaar stellen voor het gebruik van drugs en pornografie 

is een kenmerk van de wetteloosheid. Alle banden los. 

Wij moeten weten dat het gebruik van drugs een ernstige open deur 

is voor demonische machten, men zal niet moeten verwonderd zijn 

dat allerlei beestachtige moorden dagelijks aan de orde zullen 

zijn.  

Dat verkrachtingen als een normaal verschijnsel zou worden in de 

maatschappij. De toestand zal erger zijn als tijdens de mid-

deleeuwen met de gekende hekserij en magische experimenten. 

Heksenkringen zijn vandaag al niet meer nieuw ! 

In Gods Woord vinden wij een passende passage :   

 

        2 TIMOTHEUS 3 : 1 - 5  

 

Deze tekst toont het karakter van de mens die leeft in de eindtijd, 

namelijk met drie maal zes (666) negatieve kenmerken. Geen wonder 

dat sommige mensen meer van dieren houden dan van mensen. 

                      

DOELSTELLING 9. 

 

In Mattheus 24 : 6-7  



Inderdaad, moeten wij vaststellen dat beperkte OORLOGEN, reeds 

werden genoemd door bepaalde Amerikaanse presidenten. Jezus heeft 

het bijna 2000 jaar geleden  geprofeteerd ! 

HONGERSNODEN. De rijkste landen ter wereld, en SOMMIGE rege-

ringsleiders doen OPZETTELIJK  niets !  Afrikaanse landen zouden 

teveel macht krijgen, indien zij bijvoorbeeld over kerncentrales 

zouden gaan beschikken ! 

Vandaag kunnen ze worden gecontroleerd door het IMF (Interna-

tionaal Monetair Fonds ) 

 

DOELSTELLING 10  

 

Ook hierover spreekt de bijbel !   zie LUCAS 21:34  

Jezus waarschuwt zijn discipelen tegen de OORDEELSDAG 

Het waarschuwen bevat onze zorgen niet wegdrinken, of laten 

verdwijnen door het nemen van drugs en dergelijke ! 

Deze dag zal komen als een strik ! Eerst de verleiding, dan de 

strik. Denk maar hoe men konijnen vangt en vogels ! 

 

 

DOELSTELLING 11. IDEM DOELSTELLING 14. 

 

 

Wat hier in 1992 werd neergeschreven, is reeds begonnen in 1995 

en zal snel verder gaan in 1996 ! 

Na een politieke en economische chaos zal het volk wel roepen om 

een nieuwe sterke leider, en deze wereldleider noemt de bijbel de 

Antichrist. 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING 12 

 

Wij nemen 2 Thess.2:11   

De ongelovigen worden op een dwaalspoor gezet ! 

Gelovigen MOETEN WAAKZAMER ZIJN. 

Voorbeeld :  De Club van Rome heeft succesvol in christelijke 

kerken scheidingen veroorzaakt, ze hebben succesvol een leger 

charismatici, fundamentele en evangelischen opgebouwd om te 

strijden tegen Israël. 

                

              CHRISTENEN WORDEN MISBRUIKT ! 

 

Gedurende de Golfoorlog heb ik tal van brieven ontvangen schrijft 

Dr.Coleman, CIA-leider, hoe ik een oorlog zou kunnen opzetten als 

een "christelijke oorlog" tegen Irak ! 

Hoe had ik kunnen twijfelen, dat een fundamenteel christen een 

oorlog tegen Irak zou ondersteunen. (Elite 300) welke on-Bijbels 

is. Wij moeten ons herinneren hoe Billy Graham misbruikt werd, om 



te gaan bidden samen met de president Bush vlak voor de eerste 

schoten tegen Irak ! Billy Graham op televisie kan de ware 

christenen niet misleiden , maar velen zijn er toch ingelopen ! 

Hoe komt het dat de christenen zich niet realiseerden grovelijk 

te zijn misbruikt door de Elite 300 ? Precies zoals andere 

bevolkingsgroepen werden christenen gebrainwashed door de elite 

300. Ook reeds ten tijde van de eerste christenen werden valse 

brieven opgesteld als zijnde komende van Paulus ! 

 

DOELSTELLING 14 

 

2 THESS 2:7   

 

"HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID 

Alle doelstellingen van de elite 300 zijn gemaakt in het 

verborgene, achter een masker van zogenaamde goede instellingen 

of organisaties welke Jezus zal ontmaskeren als Hij komt ! 

In de Statenvertaling staat "verdoen" door de geest zijns monds.In 

de grondtekst staat eigenlijk "ontmaskeren" door de bijbel ! 

Inderdaad wie een bijbel heeft en gelooft, en luistert in deze 

dagen naar leraars die Christus aanstelde zal niet vallen in het 

valse spel der mensen !  

ZIE  EFEZE 4:11-15 !!! 

 

                         

DOELSTELLING 16 

 

De V.N.-macht is wel terug te vinden in de bijbel. Wij vinden de 

militaire organisatie ervan duidelijk in de Profeet Zacharia . 

ZACHARIA 12:1-3 en vers 9  ZACHARIA 14:1-2     

EEN STEEN DIE ALLE NATIES MOETEN HEFFEN ! 

WAT ZAL ONS BESCHERMEN TEGEN W.O.III ? 

2 Thess 2:10   De liefde tot de waarheid ! De liefde tot Jezus, 

Zoon van God !  

 

 

 

 

 

 

 

DE BIJBEL IS DE ARK VOOR VANDAAG ! 

 

 

Wie nog geen wedergeboren christen is, is het hoogtijd Jezus in 

je leven toe te laten !   Wie dit leest moet goed weten of hij  

wedergeboren is of niet ! Tot allen die wedergeboren zijn vergeet 

dan nooit de woorden van  Paulus tot de Romeinen 8:35 

 

 



 

WIE ZAL ONS SCHEIDEN VAN DE LIEFDE 

 

VAN CHRISTUS  ? 
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                                           Evangelist. 

                        

 

 

 

 

                                                                

                              

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


