
 
 

 
 

Met deze vraag willen wij de Bijbelse christenen even kort wakker maken. Dit kort 

schrijven is niet bedoeld om nog meer schrik aan te jagen, integendeel de Bijbelse 

hoop zal plots in vervulling gaan. De rijksten van deze wereld hebben een plan, 

(NWO) gesteund door de valse profeet in Rome. God zegt het volgende over die 

rijken: 

 

1 Timoteüs 6:9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en 
in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen 
wegzinken in verderf en ondergang. 1 Timoteüs 6:10 Want de wortel van alle 
kwaad is de geldzucht immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des 
Heren zó komt, als een dief in de nacht. 
 
KJV De wereld komt terecht in een “distruction” en algemene ontregeling. 

Ongelovigheid zal toenemen, geloofsafval. Onze welvaart zinkt weg, hardwerkende 

mensen vallen teleurstelling en depressie. De wereld zal roepen om een grote leider, 

een dictator voor redding en oplossing. Over meer dan 20 jaar heb ik dit reeds 

geprofeteerd op basis van Bijbelonderzoek. Democratie is ten einde! Dan pas komt 

de strik, op digitale wijze?  

1 Tessalonicenzen 5:3 Terwijl zij 
zeggen: het is (alles) vrede 
en rust, overkomt hun, als 
de weeën een zwangere 
vrouw, een plotseling 
verderf, en 
zij zullen geenszins 
ontkomen. 

Terwijl men nu precies denkt 

over vrede en veiligheid in Israël lijkt dit een ernstig signaal voor de wederkomst van 

Christus. Wij horen vandaag over verschillende vredesovereenkomsten van de staat 

Israël met Arabische staten dank zij bemiddeling van de huidige Amerikaanse 

president. Deze vredesakkoorden met soenitische staten kan grote moeilijkheden 

veroorzaken. 

Iedere overeenkomst brengt Iran in een pijnlijk hoekje en is uiterst schadelijk voor het 

land. Er vormt zich stilaan een alliantie in het Zuiden, nu ook Soedan zich vervoegt. 

Meteen denken wij aan de alliantie in het Noorden met Rusland, Iran e.a.  
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