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Zonder twijfel is onze wereld in een nieuw tijdperk gekomen. Iedereen begrijpt dat onze 
wereld aan het veranderen is voor iedereen. Wij nemen nu het begin van een plan, dat 
jarenlang voorbereid is door ongelovigen met fabelachtige rijkdom. (Jak.5:3) Ze willen 
een nieuwe wereldorde. God kent ze allemaal!  
 

Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan 
maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter 
niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; (Jes.30:1)  
 
Toen Jezus sprak tot zijn discipelen over de eindtijd, maakte hij een vergelijking, als 
naar gewoonte, met de weeën van een zwangere vrouw, welke nieuw leven zou 
voortbrengen. Een van die laatste weeën waren de “pestilentiën” Dit is wat vandaag de 
ganse wereld pijn doet en verandering brengt door de coronaplaag. Weeën herhalen 
zich en kunnen pijnlijker worden naarmate de geboorte, nieuw leven nadert. 
(Matth.24:7). 
 

Wie zouden die opstandige kinderen zijn die onder een vloek liggen? 
 
De apostel Johannes schreef in de Apocalyps dat er tien komen met supermacht. 
 

Openbaring 17:12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog 
geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht 
als koningen, met het beest.  
 
Horens in de Bijbel staan symbolisch voor macht en 
kracht. (Kapitaalkracht?) Johannes beschrijft ze als 
koningen zonder kroon of koninkrijk. Ze zullen wel 
een korte tijd politieke macht krijgen om te regeren 
met “het beest” Het beest kwam op uit de 
volkerenzee welke onrustig waren. Deze tien geven 
hun macht over aan het beest, de werelddiktator en 
ook de verwachte Messias genoemd. (Joh.5:43) Hij 
zal een satanische imitatie zijn van Christus.  
https://www.hpdetijd.nl/2015-07-28/tien-rijkste-koppels-wereld/ 
 
Wij vermoeden dat die eensgezindheid van die tien er vandaag nog niet is.  
 
Jakobus 5:1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen 
overkomen. Jakobus 5:2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 
Jakobus 5:3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees 
verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 
 
 
 

https://www.hpdetijd.nl/2015-07-28/tien-rijkste-koppels-wereld/
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( Dan.17:13) Het oude Romeinse Rijk, is vervallen, 
verdween, maar keert terug in een andere vorm lijkend 
op een digitaal  wereldrijk.   
 
De tien tenen in het wereldbeeld van de profeet Daniel. 
Dit is het laatste wereldrijk, doch zeer broos. De tien met 
fabelachtige rijkdom, zijn de tien rijksten ter wereld zijn. 
Zij vergaderden schatten zoals Jacobus profeteerde: 
 
 
De wereldgeschiedenis van de profeet Daniel. 
 
https://biblespace.org/2013/04/18/de-droom-van-de-wereldgeschiedenis/ 
 
 

 

Welke regeringsvorm 
krijgen wij dan? 

 
Wij zullen het even vergelijken met 
Louis XIV : L’ état c’est moi” !!! 
Deze nieuwe wereldleider, de 
antichrist, heeft volkomen de macht in 
handen. Persoonlijke vrijheid zal iets 
ongehoords worden. Recht op vrije 
meningsuiting zal worden afgeschaft.   
 
Hij wil volledige en wereldwijd 
controle over alles, politiek, 
economie, legermacht, een 
wereldmunt enz.  Wie hem niet volgt 
wordt onthoofd. (Uitleg in 1993). 
 
Wat kunnen wij besluiten?  
Democratie wordt niet meer 
gerespecteerd anno 2020. 
Verkiezingen, de wil van het volk, 
weerspiegelt de uitslag niet meer. 
Verschillende landen zijn er het 
bewijs van. Verkiezingen zullen 
verdwijnen.  
De NWO is in aantocht, sneller dan 
we denken.  

 
 
 
 

https://biblespace.org/2013/04/18/de-droom-van-de-wereldgeschiedenis/
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President Macron laat onlangs openlijk weten op een samenkomst van wereldleiders 
dat er een einde komt aan de vrije samenleving in deze wereld. Er komt een dictatuur 
welke hard zal zijn mogelijks al in 2022. Ook Bill Gates is een voorstander van dit nieuw 
beleid, een eugenetisch beleid waarmee de bevolking totaal zou moeten worden 
gecontroleerd, en ongewenste rassen gereduceerd! Gates verklaarde jaren geleden 
openlijk dat vaccins bij uitstek de beste methode zou zijn. 
 
Dit lijkt alles niet zo positief voor deze oordeelrijpe wereld.  Maar er is: 
 

Lucas 21:28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden 
omhoog, want uw verlossing genaakt. Lucas 21:29 En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de 
vijgeboom en op al de bomen. Lucas 21:30 Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, 
dat de zomer reeds nabij is. Lucas 21:31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat 
het Koninkrijk Gods nabij is. Lucas 21:32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins 
voorbijgaan, voordat alles geschiedt. 
 
De vijgenboom in de lente staat hier symbolisch voor Israël, en komt in bloei. Dat is wat 
wij in de laatste jaren duidelijk kunnen vaststellen. De Alija gaat onverminderd verder, 
op de Westbank gaat men verder bouwen. Dat is geen bezet gebied, dat is het land dat 
God hen gaf! (Ezech.36:33)  
 

Ezechiël 36:9 Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en 
bezaaid worden. Ezechiël 36:10 Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis Israëls; 
de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. 
 
De bevrijding, de ontsnapping, de opname van alle wedergeboren christenen, zijn allen 
die behoren tot deze of anders gezegd onze generatie! Daarna komt de hitte van de 
zomer. (Zacharia 12 ) 
Daarna nadert het koninkrijk Gods.  
 
 
Biblespace, 12 december 2020 
https://biblespace.org  
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