
 

 

dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Op.13:18 
 

God laat ons weten dat Hij zijn woord met haast zal volvoeren. De Bijbelse profetieën 
gaan sneller in vervulling dan iedere sterveling denkt! Wie had ooit gedacht dat Corona 
de wereld zou veranderen. Eerst komt de gezondheid en de vrijheid van de mens 
wereldwijd in gevaar. Een volgende stap daar komt het geld van de mensen onder 
scherpe controle. Wereldleiders maken er gebruik van, en machtsmisbruik openen de 
weg voor de komende wereldleider, welke de Bijbel de antichrist noemt. 
 
Onlangs nam de wereld een enorme stap voorwaarts in de richting van een komende 
wereldmunt. Het gebeurde toen de People’s Bank of China een nieuwe “digitale yuan” 
uitrolde. Nu bestaat er een door de overheid gesteunde digitale valuta in de wereld! 
Het startschot is gegeven door China! Deze digitale yuan is iets anders dan de Bitcoin. 
China verslaat als het ware de VS in online geld. De V.S. zit nog in onderzoek. Het 
nieuwe systeem kan geen andere optie toelaten, dit betekent geen contant geld meer, 
zo is volle controle mogelijk. Men zoekt reeds jaren om het contant geld te laten 
verdwijnen, wat velen niet graag zien aankomen! De regeringen zullen ingrijpen. 
Witwassen neemt een einde. Contant geld is gevaarlijk voor virussen zou een excuus 
kunnen zijn. Ieder land zal zijn digitale valuta moeten koppelen aan het wereldwijd 
systeem van het beest 666. 
 
Na deze stap zal het mogelijker worden om een wereldregering te vormen. 
 

Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden 
van valsheid en de zonde als met een wagentouw; 

Jesaja 5:19 die zeggen: Hij haaste Zich, Hij volvoere snel zijn werk, opdat  wij 
het zien; het raadsbesluit van de Heilige Israëls nadere en 

kome, opdat wij het leren kennen. 
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