
 
Wie wakker is zal kunnen opmerken dat onze wereld, onze leefwereld erg veranderd 
is. Wereldwijd heeft “Corona” als plandemie zijn invloed gehad. Het doel van Corona 
ligt niet in de medische wereld, maar in de politieke wereld welke een nieuw karakter 
krijgt. Wij gaan van democratie naar dictatuur. Wij vinden onze tijd terug in het 
Bijbelboek de Apocalyps of Openbaring van Christus! 
 

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. 
 

Wij vinden hier tien wereldburgers met grote macht “als” koningen, zij verwachten 
wereldmacht, hun koningschap. Wie ze zijn weten wij niet maar hebben vermoedens. 
“Eén uur” Gr. Hoora, betekent een korte tijd hebben zij gezag over de wereld samen 
met de antichrist. Wie de antichrist is, weten wij niet. Hij zal van de tien volledig de 
wereldmacht krijgen. Dit is dus een N.W.O. Hij kan zich niet bekend maken zolang de 
Gemeente van Christus op aarde verblijft, en hem in bedwang houdt. 
 

Machthebbers der aarde 
Openbaring 18:23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom 
en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers 
der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 
 
Hoofdstuk 18 in Openbaring gaat over het oordeel dat komt over het nieuwe Babel, 
hetzij het Vaticaan. Men wil alles globaliseren, hetzij op het gebied van economie, 
politiek en religie, een wereldkerk. De macht van de rijksten op aarde willen 
wereldmacht, maar hoe? 
 
De wereldbevolking diende te worden misleid, en onder dwang. Door 
uw “toverij” werd het tweeduizend jaar geleden opgeschreven.  
De vertaling van toverij brengen wij onder een vergrootglas en lezen in 
de Bijbel hiervoor : Grieks: Farmakeya, Pharmacy ! Dit woord mag men 
ook vertalen volgens Dr.Fahner als : venijngeving, toverij, gifmengerij, 
geneesmiddelengebruik!!! Later een vaccinatie met een nanochip? 
 
Het lijkt ons duidelijk dat wedergeboren christenen het hebben begrepen, dat het plan 
met het virus, en het vaccineren hier als profetie in onze dagen nu in vervulling gaat. 
De misleiding zal natuurlijk apartheid brengen onder de mensen. Let op!  Een 
aangenomen kind van God, werd door Hem ook apart gesteld, wat een zegen en een 
komende belofte: 
 

Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij 
ook met Hem leven; 2 Timoteüs 2:12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem 
als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons 
verloochenen; 
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Wie oren heeft die hore! 
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