
 
1 

 
 
 
Wij maken vandaag een update van een vroegere toespraak.  
De laatste jaren werd er menigmaal gesproken en geschreven over de Nieuwe 
Wereld Orde. In 1992 hebben wij dit onderwerp in een lezing te Oostduinkerke onder 
Bijbels licht gehouden. Wij maken een vergelijking van het streven van de NWO met 
profetische gedeelten in de Bijbel. 
 
In 1992 kregen wij info door een Amerikaans zendingspaar aangaande een schrijver 
welke een boek wilde schrijven over deze elite. De schrijver, inmiddels beter bekend 
als Dr. Coleman, ex-CIA politiek afgevaardigde. Dr. Coleman kreeg bepaalde 
geheime documenten in handen, van machten welke de regeringen in Groot-
Brittannië, en America controleerden. Dit was de aanleiding voor hem tot verder 
onderzoek. Toen bleek al dat deze elite bestond uit 300 mensen van aanzien, zoals 
de koningin van Engeland, Nederland, Denemarken, en andere zeer invloedrijke 
handelaars en bankiers, welke streven om de wereldmacht en controle in handen te 
krijgen. Deze elite ontstond na de dood van Koningin Victoria in 1901. 
Regeringsleiders verwijzen zeldzaam naar dit lichaam. Stalin noemde het terecht  
“The dark forces”, de duistere machten.  
 

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en 
bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren 

gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden 
kunnen behouden worden. 2 Thess.2 
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De nog onbekende leider van deze 
elite, noemt God hier in zijn woord, 
de antichrist of de wetteloze. Zijn 
komst zal zijn door duivelse macht, 
deze macht zal zich openbaren 
door tekenen en wonderen, doch 
ook door sterke militaire machten. 
Hij zal komen op zeer bedrieglijke 
en listige wijze, doch kan zich nog 
niet openbaren volgens de apostel 
Paulus. (2 Thess.2:6). De 
ongelovige of traditionele 
kerkganger zal zich wereldwijd 
laten misleiden. 
 
 
 
Deze mensen van deze elite 300 
noemen zichzelf “The Olympians”. 
Ze geloven evenveel macht te 
zullen krijgen als de legendarische 
goden van Olympus, welke lucifer 
hadden en aanbaden als hun god. 
(Openb.16:14). 
 
 
 

 

HOE KAN DEZE ELITE DE WERELD  

ONDER CONTROLE KRIJGEN? 
 
Dr. Coleman ontdekte dat verschillende organisaties in de wereld werkzaam zijn 
onder toezicht van deze achter de schermen bestaande elite. De club van Rome is 
nog steeds de belangrijkste politieke arm van de elite. Deze club van Rome en de 
German Marshall Fund, zijn de organen die werken onder dekking van de NATO!  
 
Die club van Rome is een koepel ontstond door een als het ware huwelijk tussen  
Anglo-Amerikaanse bankiers en  rijke families uit Europa. Een nieuw Babel? 
Rome als Babel? Het oude Babel was een wereldknooppunt van economie, macht 
en religie. Nimrod streed uit alle macht tegen de God van Noach! De eerste 
christenen verwezen stilzwijgend naar Rome als naar het oude Babel, wat Babel was 
voor de Joden, werd Rome voor de christenen.  
 
De sleutel om een succesvolle controle over de wereld te krijgen, is hun 
bekwaamheid om economische recessies en depressies te scheppen. Vandaag een 
ander project, zo noemt men dit als “The great Reset” georkestreerd door het Wereld 
Economisch Forum.  Men probeert de wereld onder digitale controle te kunnen 
krijgen. Vandaag komt een nieuw gevaarlijk plan aan het licht, een wereldwijde 
plandemie!  
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Het verspreiden van een opstartend Coronavirus is slechts een listig begin tot een 
nooit geziene crisis. Een langzame “depopulation” ontvolking, via vele vaccins, is 
nodig om een wereldcontrole te kunnen handhaven. Dit alles laat men geloven om 
de wereld te verbeteren!  
De leugen van de duivel is nog steeds zijn sterkste wapen. 
Wij maken een volgende opmerking: In Openbaring 17 lezen wij over tien horens, die 
een tijd macht kregen, “als” koningen. Wij kunnen hier bedenken dat het zou kunnen  
gaan om de tien machtigste wereldbankiers, zij bepalen de beurzen. Dit was de 
gedachte in de jaren 90. Vandaag zien wij andere mensen die wereldmacht 
ontwikkelen via het internet en media. Het zijn grote en superrijke handelaars welke 
wereldmacht krijgen en het volk misleiden. Zij zijn de rode loper voor de komende 
antichrist. Leugenachtige berichten via de pers zijn legio. “Wiens brood men eet, 
wiens woord men spreekt”  
 

DE DOELSTELLINGEN VAN DEZE ELITE,  

ONDER BIJBELSE BRIL. ‘1992’ 
 

Het vormen van een wereldkerk. 
 
Reeds geruime tijd zoeken kerkleiders een eenheid, en vele verlaten hierdoor ook de 
Bijbelse waarheid en zoeken toenadering onder invloed van de valse profeet en de 
geest van de komende antichrist. 
 
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en 

het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En 
het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks 

dodelijke wond genezen was. Openb.13 
 

Hier vinden wij de valse profeet, met twee horens. Horens staan 
symbolisch voor macht. Hier is sprake over twee horens, welke wijzen 
naar een religieuze macht en een politieke macht. 
 

Het vormen van een monetair wereldsysteem. 
 

Vandaag voelt de maatschappij duidelijk aan dat er op dit vlak voldoende 
manipulatie op touw werd gezet. De bijkomende bedoeling is duidelijk controle. 
Landen die niet willen meewerken met deze elite, komen in moeilijkheden. Let op het 
actueel (1992) gebeuren in het M.O. Het begon in Irak.  
 
Gedurende de Golfoorlog werd Dr. Coleman benaderd per brief om hoe hij een 
oorlog zou kunnen opzetten als een “christelijke oorlog”. Hij is daar niet op ingegaan. 
Billy Graham werd gebruikt om te gaan bidden met president Bush op T.V. hij liep 
erin! Vandaag is de spanning tussen Iran en Israël te snijden. De houding van 
America is onbetrouwbaar. Het kan oorzaak worden voor een begin van de oorlog 
Gog uit Magog. (Ezech.38)  
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16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de 
armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun 
rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of 
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal 
van zijn naam heeft. Openb. 13 

 

 
Checks zijn bijna verdwenen, betaalkaarten 
beginnen te verdwijnen, er komt een 
revolutionair systeem. Vandaag wil men het 
chartaal geld compleet laten verdwijnen. Een 
systeem van de komende wereldleider, met 
een 666 merkteken in de vorm van 
bijvoorbeeld een super biochip. Deze 
inplanting zal duidelijk ook een verbinding 
maken tussen de mens en de wetteloze. 
Deze chip zal dermate ook nog een wijziging 
maken in het DNA van de drager van het merkteken.  
Zodoende kan de ongelovige of de misleide mens niet meer behouden worden voor 
het hiernamaals, en later de hel.  Vandaag behoort het wijzigen van het menselijk 
DNA tot de mogelijkheden via prikken of nog andere komende ingrepen. Dit op het 
hoofd of de hand, arm inbegrepen. (Yad)  
 
  

Een wereldleider. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De elite zoekt een sterke wereldleider, met grote wereldmacht. Men wil een nieuwe 
wereldheerser als Nimrod voor het nieuwe Babel.  
 
Openbaring 13 leert ons dat de antichrist macht zal krijgen over alle volkeren, een 
streven naar een eenheid onder volkeren is noodzakelijk. Wij denken aan de macht 
van de V.N. Twee wereldoorlogen hebben ertoe bijgedragen om een eenheid te 
vormen onder bepaalde landen. Vandaag streeft men om de machtsblokken onder 
een gezag te krijgen, de nieuwe wereldorde. 
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Wetteloosheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere doelstelling van deze elite is het legaliseren van Drugs, porno, Sodom, 
enz. Wij weten dat wie zich openstelt voor drugs e.d. een open deur is voor 
demonische machten, welke de mensen demoniseren en radicaliseren! Vandaag, 
Overheden stellen zich boven de wetten van God, en boven alle grondwetten.  
Beestachtige moorden en verkrachtingen zijn een normaal verschijnsel aan het 
worden. Magische experimenten keren terug! Vandaag experimentele vaccins uit de 
farmacie, farmakeia (Grieks) of toverij.    
 
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; 

 
Paulus profeteerde over onze dagen, dat de mensen drie maal zes negatieve 
kenmerken zouden dragen: 
 

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen 
zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, 

ondankbaar, onheilig,- 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van 
het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op 
een afstand. 2 Tim.3 

 
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
                                     R. Gaytant 1992/2021 

Biblespace, 19 november 2021 
https://biblespace.org 
 
 https://biblespace.files.wordpress.com/2021/08/gedwongen-vaccinaties-
bedreigen.pdf 
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https://biblespace.files.wordpress.com/2021/02/christenen-en-het-vaccineren.pdf 
 
https://biblespace.org/2021/05/02/de-wederkomst-van-christus-en-de-komst-van-de-
antichrist/ 
 

https://biblespace.files.wordpress.com/2021/02/christenen-en-het-vaccineren.pdf
https://biblespace.org/2021/05/02/de-wederkomst-van-christus-en-de-komst-van-de-antichrist/
https://biblespace.org/2021/05/02/de-wederkomst-van-christus-en-de-komst-van-de-antichrist/

