
 

 

In onze tijd kunnen wij regelmatig vaststellen dat de Bijbelse profetieën zich 

vervullen. De profeet Daniel schreef reeds dat de kennis zou toenemen in de eindtijd 

door meer onderzoek. De profeet Jesaja schreef in Gods naam : 

Jesaja 24:3 De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de 
HERE heeft dit woord gesproken. Jesaja 24:4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld 
kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. Jesaja 24:5 

Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben 
overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 
 

De profeet schreef tot het Land Israël, maar ook over de ganse wereld. De wereldse 

rijkdommen zullen plots een ravage kennen. Aan de tijd van welvaart komt een 

einde, ook voor politieke leiders. De aardbewoners hebben stelselmatig Gods wetten  

verwijderd, en eigen wetten gemaakt. Ook weten wij dat Israël zal worden beroofd 

door Gog (Rusland) (Ezech.38:13).  

WAT LEZEN WIJ VANDAAG IN DE MEDIA? 

“De Rothschild familie samen met Nederlandse Royals bieden Putin een 

enorme som om de rijkdom van de wereld te stelen”  (Bron: B. Fulford)  

Wij stellen meer en meer vast dat er een machtsgreep in de wereld naar 

wereldmacht door bepaalde partijen aan de hand is. Putin mag ook verder regeren, 

verder dan voorzien. Wereldmacht verkrijgen, daarvoor dient de wereldbevolking te 

verminderen, door dood en de rest als slaaf met een microchip. Putin bracht een lid 

van de Golden fam. Dragon in gevangenschap, in Servië; en wil biljarden dollars. De 

Society Dragon heeft beschikking over nucleaire wapens als dreiging om hun lid los 

te krijgen. Zij dreigen met nucleaire aanslagen op Den Haag, Tel Aviv, en Zurich. 

Rothschild vroeg aan E Macron van Frankrijk uit de Navo te stappen en zich te willen 

aansluiten bij een militaire alliantie van President Putin. (Denk aan Ezech. 38) 
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