
Ontwikkelingen Wereld
NIEUWE WERELD ORDE van de illuminatie (agenda21)

Logo
De tekst; ANNUT COEPTIS betekent God heeft onze onderneming 

begunstigd, en de tekst; NOVUS ORDO SECLORUM betekent de nieuwe wereld orde is 
begonnen, in het jaar MDCCLXXVI ofwel; 1776.

Machten

De machten in de wereld wordt gevormd door permanente oorlog tegen de mensheid als middel 
van terrorisme en totale controle als slaafsysteem (Chinees mass-systeem model). De illuminatie 
hebben de 10 geboden:
1. Houd het aantal mensen onder de500000000(500miljoen), zodat een evenwicht met de natuur 

bereikt wordt. (WORDT DERDE VAN DE WERELD VAN DE MENSHEID GEDOOD, DE 
BIJBEL PROFETEERT DAT IN OPENBARING 9: 18-21, DAT ZIET OP HET VACCIN-
COVID19)

2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd (OP 
BASIS VAN DEZE VERFOEILIJKE IDEOLOGIE PASTE HITLER DE SELECTIE OP 
RASZUIVERHEID TOE OFWEL APARTHEIDSSTAAT BIJVOORBEELD O.A. 
GESUNDHEITSPASS EXCLUSIEF VOOR JODEN of QR-SAMENLEVING VOOR ON-
GEVACCINEERDEN)

3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal. (TOREN VAN BABEL GELIJK ZIE 
GENESIS 11:6)

4. Beheersdriften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid. 
5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken. 
6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen 

voor een wereldrechtbank
7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het Oneindige. (DE GOD 

VAN BABEL OFWEL SATAN) 
10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.  

De nieuwe wereld orde (Build Back Better) zal het nieuwe normaal worden, en het oude komt 
NOOIT meer terug (woorden van de premier Mark Rutte). De dwazen denken dat deze 
poppenkast tijdelijk zal zijn, maar we hebben met een coop te maken. 

Toren van babel (de eigenbegeerlijkheid van een mens)

De toren van babel zijn de ambities van het hele mensdom om het te vinden in de geldgierigheid 
(wortel van alle kwaad). De EU parlement gebouw in Staatsburg is qua vormgeving hetzelfde als 
de toren van babel op de schilderij van Pieter Bruegel (1563). 
Niet alleen de “wereld” is babel te vinden, maar voornamelijk ook in de naam-christendom.

Op een heuvel in Amerika staan granieten zuilen met 
de boodschap van de Nieuwe Wereldorde. Het is een 
toeristische trekpleister. Hierop staan "tien geboden" 
waarmee het rijk van satan Gods tien geboden 
ontkracht. De Nieuwe Wereld Orde is anti-Tora, dus de 
wereld van de wetteloosheid! 



De RD en de SGP is de afgod van een hele groep refo’s, terwijl zij deel van uit maken, om de 
plannen van de elite te verwezenlijken. De SGP heeft bewust voor de A-status gestemd, in ruil 
voor de vriendschap van Rutte, terwijl Rutte alleen maar een marionette is van de duivel, om het 
plan van The Great Reset van Klaus Schwab (de nieuwe Adolf Hitler) uit te voeren. 
Welke plannen zijn dat: 1. genderideologie waarbij iedereen zichzelf moet zijn (in de zonde) 2. 
legaliseren van onttrekken van de ouderlijke macht t.o.v. de kinderen 3. de overheid wordt 
eigenaar van alle productie, het privé-bezit van ontroerend goed wordt verboden 4. religie wordt 
verboden (zelfs de Bijbel zal een verboden boek worden), er zal een nieuwe religie worden en dat 
is de aanbidding van het beest uit Openbaring 13. Hoewel de meerderheid van de mensen dit niet 
makkelijk accepteren, maar ze zullen misleid worden nazi-socialist door geldgierigheid, eer, macht 
wellusten en door dictorale maatregelen waar daardoor de oude wereldorde (de christelijke 
waarden en normen) stuk voor stuk vernietigd zullen worden.
De kerken die volledig in de afval gekomen zijn doordat zij 1. niet meer deel uit maken van de 
geplante kerk des Heeren (na 2004 door de komst van de PKN, zijn alleen maar kerk- 
afscheidingen overgebleven) 2. participeren met de duivelse plannen (NWO-COVID19) 3. Gods 
ware volk buiten de legerplaats haten 4. Gods ware geroepen dienstknechten ,,als een 
bestraffende man in de poort” haten -denk hierbij door alle dominees t.a.v. G.P.P. Burggraaf- 5.. 
kerkelijke tucht (onnatuurlijke zonden zoals genderideologie met homo incl. de Nashville-
verklaring, abortus, euthanasie, donorwet, participeren met de overheid, participeren met de 
roomse leer en dwalingen -denk hierbij aan Prof. Dr. A. Huijgen-, enz.) niet handhaven maar 
kerstenen (tot het christendom proberen te brengen).

De afleiding inzake deze ontwikkelingen

De coronaziekte is niet anders geweest dan een stevige griep, waarbij vele mensen onder deze 
symptomen kwamen. De IC patiënten vanaf de vaccinatie campagne zijn gevaccineerden die 
corona met zich mee dragen en anderen kunnen besmetten. De on-gevaccineerden lopen gevaar 
door de gevaccineerden die corona kunnen verspreiden, door de God gegeven immuunsysteem 
zijn de on-gevaccineerden enigszins beschermd tegen deze ziekte (hoewel God daarover regeert) 
en zullen niet op middelen grijpen terwijl ze nog gezond zijn (Matth. 9:12 en 1 Kor. 3:17). De 
verspreiding van corona zit bij de gevaccineerden. Killer Bil Gates die promoot de “duivelse 
medicijn” ofwel het vaccin, om het gebod één van de nieuwe wereldorde te verwezenlijken. De 
mens vernietigd zichzelf, maar Gods volk blijft over (bv. Ps. 25:13 en Hebr. 4:9)

Waarschuwingen in de Bijbel over gehoorzaamheid aan de elite (overheid)

In de Bijbel wordt door Paulus aangespoord om naar de overheid te gehoorzamen, want ze zijn 
Gods dienares (dan komt het) U TEN GOEDE (Rom. 13:4), maar deze is ons niet ten goede, 
daarom moeten we de Bijbel niet geïsoleerd lezen, want dezelfde Paulus zegt in Efeze 6: 12; Want 
wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de OVERHEDEN (als geestelijke 
wapenrusting), tegen de machten, tegen de wereldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, 
tegen de geestelijke boosheden in de lucht, en gehoorzaamheid aan mensen heeft haar grenzen. 
Bevelen van mensen, welke regelrecht tegen Gods bevelen ingaan, mag een Christen niet 
gehoorzamen. Dan geldt onvoorwaardelijk als regel, dat men Gode meer gehoorzaam moet zijn 
dan den mensen (Hand. 5:29). De mens, ook de hoogste in macht, is niet aan God gelijk. Anders 
zou dit nog een punt van overweging kunnen uitmaken. God alleen is Souverein, in geheel enige 
zin van het woord. Hem moet alles gehoorzamen op Zijne wenken. Wie, om mensen te 
gehoorzamen, ongehoorzaam is aan den Heere, doet vreselijke zonde, want zoo iemand bewijst 
daarmede meer achting, eerbied en liefde voor mensen te hebben dan voor God. (citaat uit een 
meditatie van Ds. J. Wisse).

WAT ALS UW VREZE KOMT EN GOD ZAL LACHEN OM UW ONBEKEERLIJKHEID EN DAT 
DOOR EIGEN SCHULD. IK WIL NIET MET UW WEGEN RIJZEN. ONTWAAK EN BEKEERT U 
VAN UW VIJANDSCHAP TEGEN DE WAARHEID GODS !!! 

Kijk op de website’s www.waregodsdienst.com en www.derokendevlaswiek.com voor meer info


