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Terwijl velen vandaag enkel nog denken aan de pestziekte Corona genoemd, komen 
er andere signalen aan de horizon! Toch eerst nog even kijken naar de wereldwijde 
aanval op de mensheid via een plandemie, waarbij zenuwachtig wordt gestreefd om 
een wereldregering te vormen NWO genoemd.  
 

Openbaring 6:2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog 
en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende 

en om te overwinnen. 
 
Het wit paard hier beschreven is een veroveraar om de wereld te overwinnen. 
Tijdens de Romeinen gebruikten de legerleiders welke hadden gewonnen een wit 
paard om hun zege te vieren. Dit is niet Christus in dit geval, om alle dwalingen te 
verwijden. Die erop zat kreeg een Kroon, Corona en een boog. Wij lezen geen pijlen, 
dit wijst erop dat de boog een soort wapen is om snel en ver te veroveren.  Wij 
verwijzen opnieuw naar de laatste update van onze studie in Openbaring 6 
https://biblespace.files.wordpress.com/2021/03/openbaring-2020-upate-.docx-23-3-2021.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, 

werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden 
slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. 

 

Hieruit lijkt het volgende komende oordeel. Wanneer de Coronacrisis wat verminderd 
is, doch inmiddels er de coronawetten de vrijheid van de mensen zullen blijven 
bepalen, horen wij nog niet van bekeringen tot de God van Israël, onze Schepper! 
Wie opwekkingen predikt, dient dringend het Bijbelboek Apocalyps te bestuderen!!!   
(Openbar. 9:20,21//16:9,12)  

God maakt zich woedend over het grote kwaad en ongerechtigheid in deze wereld 
van vandaag! Het was net zo voor de zondvloed! Het geduld van God is ten einde, 
het “klein kuddeke” komt onder druk en zal ontsnappen. (Luc.12:32) (Matth.13:43) Het 
traditionele Babels christendom (Vaticaan) is aan het hoereren met alle andere 
heidense godsdiensten, omwille van wereldmacht.  

https://biblespace.files.wordpress.com/2021/03/openbaring-2020-upate-.docx-23-3-2021.pdf
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De profeet Jeremia doet een oproep voor de eindtijd en de wereldkerk, waarbij vele 
kerkelijke allianties zich vandaag aansluiten! 

Jeremia 51:6 Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn 
ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt  
Hij hem.  
 

HET ROOD PAARD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het rossig paard die de wereldvrede zal wegnemen en W.O.III zal inleiden met 
uiteindelijk verschrikkelijke wapens, een groot zwaard! (Atomair) Is dit de start van 
Gog uit Magog volgens de profeet Ezechiël 38?  
https://biblespace.files.wordpress.com/2020/05/geavanceerde-russische-anti.pdf 
https://biblespace.files.wordpress.com/2020/10/de-komende-oorlog-onder-leiding-
van-rusland.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat stellen wij vast vandaag cfr. Britse pers. 5000 Chinese militairen worden binnen 
enige tijd naar Iran (Elam) (Perzen) gezonden. Teheran beweert een kruisraket te 
hebben welke Berlijn kan raken. Iran is een bondgenoot van Rusland zoals u kon 
lezen op onze studie van Gog. (Ezech.38:5).  
Waar vinden wij het rode China in de Bijbel?  
 
Eerst corona, nu oorlog? Zeker zal het ook betrokken worden bij een aanval op 
Israël. China “een volk van verre” zie Jeremia 5:15,16. 
 
Oorlogsvoorbereidingen zijn toch bezig. Enkele dagen geleden vlogen Russische 

bommenwerpen boven onze Noordzee, en werden verdreven door Belgische F16 en 

Britse vliegtuigen.  

https://biblespace.files.wordpress.com/2020/05/geavanceerde-russische-anti.pdf
https://biblespace.files.wordpress.com/2020/10/de-komende-oorlog-onder-leiding-van-rusland.pdf
https://biblespace.files.wordpress.com/2020/10/de-komende-oorlog-onder-leiding-van-rusland.pdf
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Rusland haalt drie RS-24 kernraketten boven in zicht. 

https://biblespace.files.wordpress.com/2020/01/7206c-wat-zag-de-profeet-zacharia-

voor-2019.pdf 

Rusland oefent zijn luchtlandingstroepen. Dit wijst naar Ezechiël 38: 9 Dan zult gij 

optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, 

gij met al uw krijgsbenden, 

Paarden ook beschreven op: https://biblespace.files.wordpress.com/2020/09/de-

profeet-zacharia.docx-bijbelstudie-2017.pdf 
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