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Dat we leven in de eindtijd zal weinigen nog verbazen, wanneer we om ons heen kijken
naar de wereld waarin wij leven.
En net zoals ooit het oude Babylon van Nebukadnezar plotseling ten onder ging, zo zal dat
ook gebeuren met het nieuwe Babylon en geen Arabier zal daar ooit nog een tent opzetten.

De grote vraag die al vele onderzoekers heeft beziggehouden, is welke stad er nu eigenlijk
wordt bedoeld met dat huidige Babylon dat volgens de bijbel zal worden vernietigd?

Iemand die daar ook veel onderzoek naar heeft gedaan is onze trouwe lezer Bert en hij komt
ook nu weer tot een verrassende ontdekking:

Het is onvermijdelijk dat een enorme oorlogsdaad zal worden uitgevoerd. De mensheid is niets
meer dan een figurant in een soms ogenschijnlijk slechte film. Velen denken dat alles niets
meer is dan toeval, echter het blijkt toch allemaal iets gecompliceerder te zijn dan we denken.
Dat Mekka zal worden vernietigd door een atoombom, door Iran, is al heel lang bekend.

Ik heb al het nodige geschreven over enkele oude goden die voor de elite de belichaming zijn
van de anti christ, met name Osiris is een heel belangrijke god voor deze elite. Deze mensen
hebben de laatste jaren een ding geprobeerd, het laten uitkomen van de Bijbelse visioenen
beschreven in het verhaal van de openbaringen. Velen denken dat New York of Rome het
mysterie Babylon belichamen, echter na een goede bestudering van de bijbel over wat er nu
precies wordt aangegeven over dit Babylon, dan moet je wel tot de conclusie komen dat de
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bijbel het heeft over Mecca.

Wij zullen getuige worden van de vernietiging van Babylon en daarmee zal volgens de bijbel het
startschot worden gegeven voor de grote oorlog. Ik zal proberen met de teksten uit de bijbel
eenieder een helder beeld proberen te geven wat er ons staat te wachten en waarom dit gaat
gebeuren. Is het God die de leiding heeft of is het onze satanische elite die het script van de
bijbel als leidraad heeft genomen.

Rev 17:5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT,
THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH. We lezen dat Babylon
de moeder van de hoeren is en vele gruwelen pleegt op aarde. Mekka betekend moeder en
pleegt vele gruwelen. Men zegt dat SA (redactie: Saoedie Arabië) achter 911 zit en vele andere
aanslagen. Tevens plegen zij in hun eigen land, verborgen voor de westerse media meest
verschrikkelijke daden. Onthoofdingen, slavernij en kinderseks en -handel zijn maar een paar
voorbeelden. Het hoeren gebeuren slaat op het gegeven dat ze hun ziel hebben verpatst aan
de duivel en daar een prijs voor hebben gekregen, geld, macht en seks.
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