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De EU en de toren van Babel
Het Coronabeleid polariseert
Hoe gelovigen omgaan met crisis
WAARHEID in de eindtijd
Openbaring: de opname
Openbaring: hoofdlijnen & Babylon
IK BUIG NIET 1

Update
Waar staan we nu?

Agenda

• Waar staan we nu?
– Kinderen regeren
– Babylon

• Methoden van bedrog afgelopen 2 jaar
– Georganiseerde leugen
– Juridisch tackelen -> truc vd satrapen/grootvorsten

• Persoonlijke verwerking NED 1.0 → NED 2.0
– Meelopers begrijpen
– Bitterheid tegenover hen voorkomen

Bestuurd door jongetjes en vrouwen

Waar
staan we
nu?

Jesaja 3:1-5, 12 (werkvert. HSV + NB)
JHWH zal wegnemen hen die zorgden
voor water en brood: helden, oudsten,
profeten, rechters, scherpzinnige
denkers, vakmensen, mannen van
aanzien en in plaats daarvan zullen
jongelingen, spelende kinderen over u
heersen. Jongelingen zullen oudsten
aanvallen en de nietsnut de geëerde.
Mijn gemeente wordt geleid door
kinderen en vrouwen. Wie u leiden,
misleiden u.

Schaal 7

Identificeren van Babylon H17-18*

• Zij is de moeder der hoeren en van gruwelen der
aarde (17:5)
• Verheugt zich over het bloed der martelaren (17:6)
De vrouw … is de grote stad
die koninklijke heerschappij
voert over de koningen van
de aarde.(17:18)

Babylon staat voor
(on)zichtbare
wereldheerschappij

Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij
bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken
geworden van de wijn van haar hoererij. (17:2)

Vier groepen in Babylons systeem
18:3-4 (werkvert.)
Alle volken hebben haar wijn gedronken, de koningen
der aarde hebben met haar gehoereerd, de kooplieden
der aarde zijn door haar losbandig leven rijk geworden.
JHWH zegt: Mijn volk, ga uit haar weg. Heb geen deel
aan haar zonden, anders deel je in haar straf.

1. Koningen
2. Kooplieden
3. Volk
1. Gods volk

hoereren
betoveren
bedwelmd/
misleid
VLUCHT!

18:23 (werkvert.)
Uw kooplieden waren
de groten der aarde.
Door uw toverij
(pharmakeia) werden
alle naties misleid.

Duiden van vier groepen
Volk
Dronken, gedrogeerd,
onder invloed door haar
losbandig leven.
Door wie?

Koningen
Alles wat een bestuurlijk
mandaat heeft:
koningshuizen, politici,
alle bestuurlijke organen
en overheidsinstanties.
• Hoererij met Babylon.
Wat is dat? *

Kooplieden
Miljonairs/miljardairs van multinationals: big Pharma, big Tech,
drugsbaronnen, banken, mondiale
NGO’s, mediamagnaten, seksbazen.
• Losbandig leven vd aarde heeft
hen rijk gemaakt.
• Betoveren het volk door hun
producten: drugs, medicijnen,
gadgets, seks, genotsartikelen
en nieuws/propaganda.
Hoe kon dat gebeuren?

Gods volk
Vlucht, laat je niet betoveren!

Agenda

• Waar staan we nu?
– Kinderen regeren
– Babylon

• Methoden van bedrog afgelopen 2 jaar
– Georganiseerde leugen
– Juridisch tackelen -> truc vd satrapen/grootvorsten

• Persoonlijke verwerking NED 1.0 → NED 2.0
– Meelopers begrijpen
– Bitterheid tegenover hen voorkomen

Bedrog: Georganiseerde leugen
• God haat leugen; 9e gebod: “Gij
zult geen vals getuigenis spreken
tegen uw naaste.”
• VB. De leugen vh Sanhedrin
(Matt.28:11-15). Leugen en
omkoping gaan hand in hand:
- Steekpenning = Zwijggeld
- Immuniteit op
aansprakelijkheid = garantie
op geen vervolging (vs. 14)

Mechanisme leugen
Dat wat het eerst bekend wordt,
is ijkpunt. Daarom moet media in
het complot zitten. *
Eenmaal wakker, altijd wakker? *

Eenzijdig nieuws = propaganda = manipulatie = toverij

FRAMEN *

Moreel verlagen tot slecht mens *
Hij is vraatzuchtig, een drinker, eet met
hoeren en tollenaars. Matt.11:19

• FRAMEN = negatieve of juist
positieve leugenpropaganda
• Positie farizeeërs door Jezus
bedreigd.
• Oplossing: FRAMEN
Geestelijke wappie
Deze lastert God.
Matt.9:3

Woorden verdraaien
Hij heeft gezegd: Ik zal
de tempel afbreken en
in drie dagen weer
opbouwen. Mark.14:29
Arbeid demoniseren
Hij drijft demonen uit door
Beëlzebul, de aanvoerder
vd demonen. Luk.11:15

Afkomst betwijfelen en psychisch in diskrediet brengen
Hij is een Samaritaan, door een demon bezeten en buiten
zinnen. Joh.8:48 & 10:20

De truc van de satrapen en grootvorsten
Darius had (Dan.6:1-9)
• 120 satrapen (= stadhouders)
• 3 grootvorsten (= rijksbestuurders),
waarvan Daniël de grootste was
Specifiek een wet
bedenken om
tegenstander uit te
schakelen*
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Persoonlijke
verwerking
Kerk
De boze bewerkt de
massa via de msm
Wie aan Rom.13 blijft hangen,
zal de Antichrist gaan dienen!

De Coronacrisis was een
oefening in gehoorzaamheid
en loyaliteit.

NED 1.0 → NED 2.0 *
- Meelopers begrijpen
- Bitterheid voorkomen

Medemens
Een geprogrammeerd
hoofd is onbereikbaar.
Deprogrammering door:
- Events
- Liefde voor het Woord

Voorkom verbittering
door los te laten

En christenen die slapen?
Rom.14:4a
Wie bent u, dat u de
huisslaaf van een
ander oordeelt? Of
hij staat of valt, gaat
alleen zijn eigen
heer aan.

Put troost uit 1 Kor.3:10-15
Hun werken verbranden,
maar zelf zijn zij
behouden als door vuur

Joh.21:20-22
Wat gaat het
u aan:
Volgt u Mij!

LAAT
LOS !!

