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Het 7-stappenplan voor de oprichting van  
de Nieuwe Wereld Orde 
Ex-Illuminati Doc Marquis: '7-stappenplan totale wereldcontrole bijna voltooid' 
 

 
 
In een ruim 3 uur durende lezing heeft de in Vrijmetselaarskringen groot geworden Doc 
Marquis nauwgezet laten zien dat het inmiddels 273 jaar oude 7-stappenplan van de Illuminati 
om totale controle over de hele wereld te krijgen zijn voltooiing nadert. Tevens veegt hij als 
oud-ingewijde de vloer aan met de in alternatieve- en moslimkringen geaccepteerde theorie 
dat het boekje 'De Protocollen van de Geleerde Oudsten van Zion' zou aantonen dat er een 
Joods- Zionistisch complot is om de wereld te veroveren. 'Absolute onzin,' aldus Marquis. 'De 
Protocollen zijn iets heel anders, namelijk een gecodeerd Vrijmetselaars/Illuminati plan voor 
de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde.' 
 
'In 1995 publiceerde Readers Digest voor de zoveelste keer een verhaal over de Protocollen 
en beweerden ze dat dit het bewijs zou zijn voor zo'n Joods-Zionistisch complot. Wel, zowel 
Readers Digest als hun lezers die dit geloven hebben geen flauw benul waar ze het over 
hebben,' zegt Marquis. 'Het boekje werd in 1922 in het Engels vertaald. Als je echter niet weet 
hoe je een in code geschreven Vrijmetselaarsboek moet lezen, dan kun je 
nooit weten wat er mee bedoeld wordt.' Marquis laat vervolgens het boekje aan zijn 
toehoorders zien, en zegt dat deze volgens zijn vrienden het enige nog bestaande exemplaar 
uit 1922 (1e editie) is. 
 
'Dit is een echt gecodeerd Illuminati geschrift,' aldus Marquis, die eerder een boek over het 
onderwerp schreef. Vervolgens toont Marquis aan de hand van dit document en zijn 
ervaringen in Illuminati kringen aan dat het in de Protocollen aangekondigde 7-stappenplan 
om de hele wereld te controleren, bijna voltooid is.  
Dit 7-stappenplan werd al in 1737 door Adam Weishaupt, de vader van de Illuminati, 
opgesteld (* In de eerste helft van zijn lezing laat Marquis onder andere zien hoe de Illuminati 
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infiltreerden in de Vrijmetselaars en deze beweging overnam. Aangezien dit eerder uitgebreid 
ter sprake is gekomen in de recente drie Zeitgeist/Aquarius artikelen -zie links onderslaan we 
dit hier over): 
1. Het opheffen van onafhankelijke overheden 
2. Het afschaffen van alle private bezittingen 
3. Het in beslag nemen van alle geldelijke eigendommen 
4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme) 
5. Het vernietigen van alle religies 
6. Het verwoesten van het gezin als basis van de samenleving 
7. De oprichting van een Nieuwe Wereld Orde 
 
Deze 7 stappen zullen bij vrijwel niemand enige verbazing wekken. Waarom niet? Omdat 
iedereen deze stappen zal herkennen, wat impliciet al een bewijs op zich is dat de 
Vrijmetselaars/Illuminati al heel ver zijn met het doorvoeren van hun plannen, die door 
Marquis stap voor stap beknopt behandeld worden. 
 
1. Het opheffen van alle onafhankelijke overheden 
'Politieke vrijheid is een idee, geen feit,' citeert Marquis uit de Protocollen. Dit idee bestaat 
uit de illusie dat een meerpartijensysteem 'vrijheid van keuze' betekent. Of de partijen nu 
rechts- of linksom werken maakt niet uit, want 'ze zijn allen in onze macht,' aldus de Illuminati. 
Van achter de schermen worden zowel de huidige politieke machthebbers als de wetten en 
zelfs de grondwetten van de landen gecorrumpeerd en tegen elkaar uitgespeeld, zodat alleen 
de Vrijmetselaars/Illuminati uiteindelijk alle touwtjes in handen zullen hebben. Via bestaande 
politieke partijen en overheidsinstellingen zullen tegenstrijdige regels en wetten worden 
ingevoerd die de maatschappij steeds meer in onbalans zullen doen raken, waardoor de 
positie van de huidige gevestigde orde zal verzwakken, en de weg vrij gemaakt wordt voor een 
nieuwe grondwet, die gehandhaafd zal worden door nieuwe machthebbers - de Illuminati. 
Marquis geeft als voorbeeld de 'executive orders' die de president van Amerika inmiddels mag 
uitvaardigen, geheel buiten de Grondwet om (een ander goed voorbeeld: de ongekozen 
commissarissen van de EU, de werkelijke machthebbers in Europa). Deze 'uitvoerende bevelen' 
komen rechtstreeks voort uit de koker van de Illuminati, en zijn bedoeld om de 
grondwettelijke burgerrechten langzaam maar zeker buitenspel te zetten. 
Eén van de belangrijkste systemen die de Illuminati gebruiken om de maatschappijen onder 
controle te krijgen is wat in Amerika het 'liberalisme' wordt genoemd en in Europa het 
'socialisme'. 'Toen we in de landen het gif van het liberalisme (/ socialisme) introduceerden, 
onderging het hele politieke complex een verandering. Deze landen zijn nu besmet met een 
dodelijke ziekte, met bloedvergiftiging. Nu hoeven we alleen nog maar het 
einde van hun doodsstrijd af te wachten.' 
'De mensen zullen tegen die tijd -door onze aansporingen- zo moe zijn geworden van de 
zinloze veranderingen van regeringen -waarmee wij de structuren van de landen hebben 
ondermijnd-, dat ze bereid zullen zijn om ieder lijden onder onze heerschappij te accepteren, 
in plaats van het risico te lopen wéér al die moeilijkheden en ellende (onder hun oude 
overheden) te moeten doormaken... Door het voortdurend preken van het liberalisme (/ 
socialisme) houden we tegelijkertijd onze eigen mensen volkomen onderdanig.' 
'Onze macht over de huidige, aftakelende regeringen zal onoverwinnelijker zijn dan enige 
andere macht, omdat deze onzichtbaar blijft, totdat het zó sterk is geworden dat het door 
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niets meer te ondermijnen is,' schrijven de Illuminati in de Protocollen. Volgens Marquis zal 
op dat moment de al vaker aangekondigde staat-van-beleg (martial law) worden afgekondigd: 
'Velen vragen mij wanneer dit zal gebeuren. Het enige wat ik kan zeggen is dat het een stuk 
dichterbij is dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.' 
Marquis constateert dat de ondermijning van de overheden door de Illuminati, die daarbij 
gebruik maken van de onenigheid tussen de politieke partijen, van het liberalisme 
(/socialisme) en van het invoeren van tegenstrijdige wetten al ver gevorderd is. 
Kijk bijvoorbeeld in Nederland naar de voortdurende frictie tussen de 'vrijheid van godsdienst' 
en de 'vrijheid van meningsuiting'. 
 
2. Het afschaffen van alle private bezittingen 
'Wij zullen met behulp van al onze beschikbare geheime methodes en met behulp van goud, 
dat geheel in ons bezit is, een universele economische crisis creëren. Dan zullen we in alle 
landen van Europa gelijktijdig hele bendes van boze werknemers de straat op sturen. Zij zullen 
roepen om het bloed van degenen die in al hun simpelheid en onwetendheid de jaloersheid 
van de kudde hebben opgewekt, en hun bezittingen plunderen.' 
'Het is voor ons essentieel dat zij van hun land worden beroofd. Dat kan het beste bereikt 
worden door enorme lasten (belastingen) te leggen op land en bezit en door alle landen op te 
zadelen met een enorme schuldenlast. Dit zal hen in een staat van nederige onderdanigheid 
(aan ons) houden.' Niemand zal meer hoeven worden uitgelegd dat de huidige schuldencrisis 
in zowel Amerika als Europa aantoont dat de Illuminati inmiddels zijn begonnen met de laatste 
fase van hun plan om al het land in hun bezit te krijgen. Eerst werden de burgers van het 
Westen verleidt tot het maken van enorme schulden (hoge hypotheken, leningen voor 'leuke 
dingen', zoals nieuwe auto's, keukens, verbouwingen, etcetera). Vervolgens werden de 
banken failliet gemaakt, waardoor de overheden deze 'moesten' uitkopen om geen 
maatschappelijke chaos te laten ontstaan. Resultaat: de meeste mensen zijn middels hun 
hypotheken en schulden nu het bezit van de -onder Illuminati controle staande- overheid, en 
dus totaal afhankelijk van hen gemaakt. 
 
3. Het in beslag nemen van geldelijke eigendommen 
Waarom is dit van belang voor de Illuminati? 'De rijken moeten zich bewust zijn dat het hun 
plicht is een deel van hun weelde ter beschikking te stellen aan de staat, omdat de staat de 
veiligheid van hun bezit garandeert en tevens hun recht om onvervalste winst te maken. 
Daarom moeten we niet stoppen met omkoperij, misleiding, verraad en bedrog als dit ertoe 
leidt dat wij hun land in bezit zullen krijgen. In de politiek moet men weten hoe het bezit van 
anderen zonder aarzeling in beslag kan worden genomen. Hierdoor verzekeren we ons van 
hun onderdanigheid en onze soevereiniteit.' 
'Aankopen, ontvangsten van geld of erfenissen zullen 'progressief' belast worden. Iedere 
overdracht van bezit en van geld waar geen belasting over betaald wordt zal de ontduiker 
hiervan verplicht stellen om rente over deze belasting te betalen vanaf het moment dat de 
overdracht heeft plaatsgevonden.' In Nederland kennen we onder andere de schenk- en 
erfbelasting (die kan oplopen tot 40%), de vermogensbelasting, de inkomstenbelasting en niet 
te vergeten de BTW. Hoe linkser/ socialistischer (Amerikaans: liberalistischer) de politieke 
partijen, des te meer en hogere belastingen zij willen invoeren en hebben ingevoerd. 
 
De belangrijkste reden van een dergelijke 'progressief' (dus hoog) belastingstelsel heeft 
volgens de Illuminati als doel het wegnemen van alle private en geldelijke bezittingen. 



4 
 

Uiteindelijk zullen deze belastingen zó uitgebreid en wurgend hoog worden - denk met name 
aan nieuwe milieubelastingen- dat niemand deze meer zal kunnen opbrengen en iedereen 
schuldig aan en afhankelijk wordt van de overheid. 
 
4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme) 
Om de mensen rijp te maken voor een één-wereldregering is het volgens de 
Vrijmetselaars/Illuminati absoluut noodzakelijk de grenzen tussen de landen te laten 
vervagen, en zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke voorstanders te krijgen voor het 
'globalisme', wat uiteindelijk moet leiden tot het opheffen van alle grenzen. Om dit te bereiken 
moeten de bevolkingen van de diverse landen een blind vertrouwen gaan krijgen in nieuwe 
theoriën die als 'de' waarheid zullen worden verkondigd. 'Onze agenten hebben deze theoriën 
listig weten in te voeren, om hun gedachten in de richting te sturen die wij willen,' schreef 
Adam Weishaupt al. 'Denk maar eens goed aan de successen van het darwinisme, het 
marxisme en het nietscheisme, waar wij verantwoordelijk voor zijn.' 
Marquis laat hier zien dat de Illuminati openlijk erkennen verantwoordelijk te zijn voor de 
invoering en acceptatie van de evolutietheorie, het socialisme (als zowel voorloper, onderdeel 
als uitvloeisel van het marxisme) en het nietzscheisme, kort gezegd: 'God is dood'. 
'Dan verschijnen wij op het toneel als de veronderstelde redders van de onderdrukte 
arbeiders,' schrijven de Illuminati in de Protocollen, 'en stellen hen voor onze strijdende 
gelederen te versterken: de socialisten, de anarchisten en de communisten.' Marquis stelt dat 
Karl Marx in 1848 daarom beslist niet met 'nieuwe ideeën' kwam, maar simpelweg plagiaat 
pleegde door het 7-stappenplan van de Illuminati, opgesteld door Adam Weishaupt, over te 
nemen in zijn communistisch manifest. 'Dus hoe zullen ze het patriottisme/nationalisme 
uitbannen? Door het socialisme, het marxisme, het darwinisme, het nietzscheisme en door 
anarchisme. Deze doctrines zullen uiteindelijk leiden tot de vernietiging van ons allemaal,' 
constateert Marquis op grond van de Protocollen. Als voorbeeld van hoe ver het nationalisme 
zelfs in Amerika de kop in wordt gedrukt noemt hij een nieuwe wet die het legaal maakt om 
de Amerikaanse vlag straffeloos te verbranden. 
 
5. De vernietiging van alle religies 
In de Protocollen wordt geconcludeerd dat er ooit een tijd was dat de meeste mensen zich 
door het geloof in God lieten leiden, maar dat deze tijd voorbij is. Het succes van de eerder 
genoemde Illuminati-theoriën, zoals het socialisme en het darwinisme, heeft daar een grote 
rol in gespeeld. 'Door middel van de pers bereiken we een steeds groter wordend blind 
vertrouwen in deze theoriën,' aldus de machthebbers achter de schermen, die toegeven al 
heel lang bezig te zijn met het in diskrediet te brengen van het 'priesterschap', waarmee het 
christendom in het algemeen wordt bedoeld (en niet zozeer het Rooms Katholicisme). 
Het socialisme en het darwinisme zijn door de Illuminati geintroduceerd om 'hun missie op 
aarde' (het christelijke evangelie) te ruïneren. 'Hun invloed op de mensen wordt dagelijks 
minder, maar ze zouden nog steeds een groot obstakel voor ons kunnen zijn.' Ook in de 
recente Zeitgeist/Aquarius artikelen zagen we reeds hoe het authentieke christendom als de 
grootste hindernis wordt gezien voor de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde. De 
Illuminati houden in ieder geval niet van tegenstrevers. 'Als wij in ons koninkrijk komen dan is 
het niet wenselijk dat er nog enige andere religies bestaan naast de onze. Daarom moeten we 
alle andere vormen van geloof wegvagen.' 
Marquis, die zich volgens eigen zeggen losmaakte uit de Illuminati toen hij christen werd, vindt 
daarom dat de christenen niet moeten blijven wachten totdat er een opwekking komt. 'Ik denk 
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dat als we individueel genoeg doen die opwekking vanzelf zal komen. In de loop der jaren zijn 
we echter steeds minder en minder gaan doen.' Het gevolg is dat het christendom inderdaad 
onder steeds grotere druk komt te staan. Zo mogen leerlingen van middelbare scholen in 
Amerika niet meer openlijk hun Bijbel meenemen -er staat zelfs gevangenisstraf op-, maar 
bijvoorbeeld wél de Satansbijbel. Christenen zijn voor de Illuminati een groot gevaar omdat 
zij verantwoording schuldig zijn aan God, en zich daarom niet zullen schikken aan de principes 
van de komende éénwereldregering. 'Daarom is het onmisbaar noodzakelijk om al het geloof 
te ondermijnen en het principe van een Godheid uit de hoofden van de mensen te rukken, en 
daar rekenkundige berekeningen (wetenschappelijke theoriën zoals de evolutietheorie) en 
materialisme voor in de plaats te stellen,' aldus de Protocollen. 
 
Samengevat: door het zwart- en belachelijk maken van het christendom en de Bijbel hebben 
de Illuminati het geloof in God vervangen door het geloof in 'het zelf' en in wetenschappelijke 
theoriën. Op deze manier laat inmiddels het leeuwendeel van de mensheid zich leiden door 
de Vrijmetselaars/Illuminati, die zich inmiddels zo machtig en onaantastbaar wanen, dat de 
komst van hun één-wereld 'koninkrijk' (de Nieuwe Wereld Orde) op aarde bijna is 
aangebroken.  
 
Stap 6: De verwoesting van het gezin 
In de ‘Protocollen van de geleerde Oudsten van Zion’, die zoals we al vaker aantoonden, geen 
Joods/Zionistisch complot bevatten maar juist een Illuminati-blauwdruk zijn om totale 
controle over de wereld te verkrijgen, is de verwoesting van het gezin als basis van de 
samenleving een essentiële noodzaak om de maatschappij klaar te stomen voor een 
globalistisch en alomvattend nieuw wereldsysteem, waarin er geen plaats meer is voor 
landsgrenzen en onderscheid tussen volken, rassen en religies. ‘Wij zullen bij de kudde (=het 
‘gewone volk’) het belang van het gezin en zijn opvoedkundige waarde vernietigen,’ stelt het 
Illuminati geschrift. De methodes die hiervoor werden en worden gebruikt zijn de 
introdictinatie met de leugen dat er teveel mensen op Aarde wonen, de ondermijning van het 
traditionele huwelijk tussen man en vrouw -ongeveer 1 op iedere 2 nieuw gesloten huwelijken 
eindigt in een scheiding- en de introductie van wat Marquis ‘moderne tempels van Moloch’ 
noemt, die de politiek correcte term ‘abortusklinieken’ hebben gekregen. Volgens Marquis is 
de reden waarom de Illuminati in de jaren ’70 tientallen miljoenen dollars staken in pro-
abortuscampagnes gelegen in het feit dat in hoge occulte kringen het bloed van het slachten 
van miljoenen ongeboren baby’s als een krachtig en zeer waardevol offer aan Lucifer (Satan) 
wordt gezien. Zelfs de manier waarop dagelijks duizenden baby’s worden geaborteerd zou 
duidelijke overeenkomsten vertonen met de abortus- en kinderofferpraktijken zoals die in de 
oudheid in de tempels van Moloch werden toegepast. Iets wat door de Illuminati-machtselite 
als een offer aan Satan wordt gezien wordt in onze samenleving al lange tijd vrijwel algemeen 
geaccepteerd als een ‘medische ingreep’. Het doel van de Illuminati is om de loyaliteit aan het 
gezin te vervangen door loyaliteit aan ‘de staat’. Zo zijn de overheden steeds meer gaan 
bepalen welk lesmateriaal aanvaardbaar is om gebruikt te worden in scholen, en welke zaken 
eruit moeten worden gelaten. Op deze manier worden hele generaties opgevoed met leugens 
over het ontstaan van de wereld (darwinisme/de evolutietheorie), over het opheffen van alle 
onderlinge verschillen (de ‘multiculturele samenleving’, ‘globalisme’) en over het milieu 
(‘global warming’). 
 
Stap 7: De oprichting van een Nieuwe Wereld Orde 
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‘Door middel van intriges zullen wij de kabinetten van alle staten lokken tot het sluiten van 
politieke en economische verdragen en het aangaan van betaalverplichtingen 
(staatsschulden). Om dit te doen slagen moeten we door middel van listige onderhandelingen 
en overeenkomsten in hen infiltreren. Wat betreft de officieel gebezigde taal moeten we juist 
de tegenovergestelde tactiek gebruiken, zodat de massa gewillig met ons zal meegaan. Op 
deze manier leren wij zowel de burgers als de overheden alleen naar de buitenkant van wat 
er gebeurt te kijken.’ De volkeren, doelbewust gestimuleerd tot jaloezie, haat en 
ongebreidelde begeerte, zullen het gedoe met voortdurende regeringswisselingen die -
onzichtbaar geleid door de Vrijmetselaars/Illuminati- alleen maar hun eigen belangen lijken 
na te streven zo moe zijn geworden, dat ze bereid zullen zijn om tegen elke prijs ‘vrede’ te 
accepteren, en ‘om onder ons alles te willen verdragen, zolang ze maar niet al die ellende 
opnieuw hoeven mee te maken.’ Op deze manier zullen de mensen murw gebeukt worden, 
totdat ze op een bepaald moment willoos zijn gemaakt en zich zonder verzet zullen overgeven 
aan een wereldregering, die zal beloven om alles weer in orde te maken en het leven 
permanent te verbeteren. Echter, de mensheid zal pas dán vrede krijgen als ‘iedereen openlijk 
onze internationale superregering erkent en er aan onderdanig wordt,’ aldus de Illuminati. 
Deze superregering wordt op dit moment verhuld gevormd door het langzaam maar zeker 
steeds meer macht geven aan internationale instellingen en organisaties zoals de VN en de 
EU, en het stapsgewijs wegnemen van de soevereiniteit van de nu nog (in het geval van Europa 
nog slechts deels) onafhankelijke landen. 
 
Sluipende controle over alle landen en overheden 
Om de verschillende overheden van de wereld sluipenderwijs onder controle te krijgen 
hebben de Vrijmetselaars/Illuminati hun ‘agenten’ -die doelbewust voor het grootste deel in 
het duister worden gehouden over de ware plannen van hun leiders- van jongs af aan opgeleid 
en hen langzaam maar zeker laten infiltreren in politieke partijen, regering, vakbonden, 
maatschappelijke organisaties, etcetera. Eén van de belangrijkste wapenen daarbij is het 
socialisme, dat traditioneel pleit voor een grote rol van de overheid in het leven van de 
individuele mensen. Hoe ‘linkser’ de partijen, des te meer willen zij reguleren en bepalen 
wat wel en wat niet goed is voor het volk. Ook zijn deze partijen grote voorstanders van 
globalisering, de ‘herverdeling’ van de welvaart en het opleggen van hoge nationale en 
internationale (milieu-)belastingen – precies zaken die al in 1922 door de Illuminati in de 
‘protocollen’ werden voorgesteld. Daarnaast zijn de huidige (wereld)leiders volgens de 
Protocollen met zorg uitgekozen op hun ‘dienstbaarschap’. ‘Ze zullen gemakkelijke pionnen in 
ons spel zijn en in de handen van (ons) geleerde en geniale mannen, die hun ‘adviseurs’ zullen 
zijn.’ Een tamelijk openlijk en erkend voorbeeld hiervan is ‘adviseur’ Zbigniew Brzezinski, de 
grote man achter de Amerikaanse presidenten Jimmy Carter en Barack Obama, die beide 
kunnen worden beschouwd als ‘manchurian candidates’ van de Illuminati om het 
Amerikaanse systeem van binnenuit te vernietigen, zodat het land kan worden opgenomen in 
een wereldomvattend eenheidssysteem. 
 
Wereldwijd socialisme als voorbereiding op komst superregering  
‘In ieder land waar de authoriteiten door middel van onpersoonlijke wetten slecht 
georganiseerd zijn en zij hun persoonlijkheid zijn kwijtgeraakt temidden van het steeds maar 
groter wordende socialisme (= lett. -Amerikaans- liberalisme), zullen alle bestaande ordelijke- 
en wettelijke machten worden verpulverd. Dan zullen alle instituten opnieuw worden 
opgebouwd en zullen wij de absolute heersers worden van al degenen die ons aan de macht 
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hebben geholpen door hun vrijwillige overgave aan het socialisme.’ ‘Als het socialisme de 
nationale maatschappijen op de rand van instorten heeft gebracht, zullen wij de machine weer 
op gang gaan helpen. Het doel heiligt daarbij de middelen, dus moeten we in onze plannen 
niet zozeer rekening houden met wat ‘goed’ en ‘moreel’ is, maar met wat noodzakelijk en 
nuttig is. Daarom mag er beslist niet van dit strategische plan worden afgeweken, anders 
lopen we het risico het werk van vele eeuwen om zeep te helpen.’ ‘Onze superregering zal 
buiten wettelijke condities opereren en daarom kunnen worden omschreven met een 
energiek en krachtig woord: dictatorschap. Op het juist moment zullen wij oordelen en 
straffen, zullen wij afslachten en sparen, en door de kracht van onze wil heersen over de 
scherven van de eens machtige partijen die dan door ons overwonnen zullen zijn. De wapens 
waarmee wij dit zullen bereiken zijn (het stimuleren van) ongelimiteerde ambities, brandende 
hebzucht, genadeloze wraak, haat en kwaadwilligheid. Hierdoor zullen alle landen worden 
gekweld, totdat zij zo naar rust verlangen dat ze bereid zijn om alles op te offeren voor vrede, 
die ze echter pas krijgen als ze onze internationale superregering gedwee zullen erkennen.’ 
‘Op iedere mogelijke manier moeten wij deze superregering voorstellen als de beschermer en 
weldoener van al degenen die zich vrijwillig aan ons zullen onderwerpen, totdat ze…. 
erkennen dat wij zo sterk, zo onoverwinnelijk en zo overweldigend machtig zijn, dat wij in 
geen geval ook maar enige rekening met hun meningen en wensen hoeven te houden en dat 
wij, zodra wij alle macht hebben gegrepen -macht die wij nooit met hen zullen delen-, alle 
oppositie met onvoorstelbare kracht kunnen verpletteren. Dan zullen zij met angst en beven 
hun ogen voor alles sluiten en aanvaarden dat het einde van alles zal zijn gekomen.’ ‘Als wij 
door middel van een voorbereide staatsgreep, die overal op dezelfde dag zal plaatsvinden, 
eindelijk in ons koninkrijk komen -en dat duurt nog wel een poosje, misschien zelfs wel een 
hele eeuw (gerekend vanaf de vertaling van de Protocollen in 1922 is het in veel eerdere 
artikelen over dit onderwerp genoemde richtjaar 2012 dus heel waarschijnlijk!)- zullen we 
ervoor zorgen dat er geen complotten meer tegen ons kunnen worden gesmeed. Daarom 
zullen we iedereen die ook maar iets tegen ons onderneemt afslachten. Op lidmaatschap van 
iedere nieuwe instelling of geheim genootschap zal de doodstraf staan. Wij kennen iedereen 
die hier nu al toe behoort. De ‘kudde’ Vrijmetselaars die teveel weten en waarvan er 
sommigen door ons gespaard zullen worden, zullen in constante angst leven om ook maar iets 
te zeggen, op straffe van verbanning uit het centrum van onze macht: Europa. En alle besluiten 
die onze regering zal maken zullen definitief zijn, zonder dat er beroep tegen mogelijk is.’ 
 
De introductie van een nieuwe wereldleider  
Nadat de burgers van de landen van de wereld het politieke gekrakeel en de onmacht van hun 
huidige leiders om de problemen in de maatschappij -die de Vrijmetselaars/Illuminati bewust 
hebben gecreëerd- op te lossen helemaal zat zijn geworden (zie stap 1, deel 1), is het tijd om 
aan de wereld een grote ‘verlosser’ te presenteren die in de protocollen ‘onze despoot’ 
(=absolute alleenheerser) wordt genoemd. Deze despoot zal in ieder geval op het toneel 
verschijnen als de maatschappij door een gefabriceerde economische crisis, terreuraanslagen 
en oorlogen tot chaos is vervallen en er vanwege een revolutie de staat-van-beleg moest 
worden afgekondigd, maar mogelijk ook al vlak daarvóór. ‘De mensen zullen roepen: weg met 
hen! Geef ons één koning die ons zal verenigen en alle oorzaken van tweedracht zal opheffen: 
grenzen, nationaliteiten, religies en staatsschulden, en die ons vrede en rust zal geven, die 
onze eigen leiders en volksvertegenwoordigers ons niet kunnen geven.’ De nieuwe 
wereldregering zal echter niet blijken te zijn wat velen er nu nog van verwachten, geen 
‘heerlijke’ en utopische socialistische heilstaat voor alle mensen. De nieuwe despotische 
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heerser zal namelijk geen enkele tegenspraak dulden. De Illuminati zien het namelijk als een 
essentiële noodzaak dat alle macht straks in handen komt van één persoon. ‘Zonder een 
absoluut despotisme kan er geen beschaving bestaan die niet door de massa, maar door hun 
leider wordt bestuurd… Als het uur van de kroning van onze soevereine meester van de hele 
wereld is aangebroken, dan zal dezelfde hand alles wegvagen wat hem in de weg staat. Ons 
rijk zal zich onderscheiden door een despotisme van zo’n enorme omvang, dat wij op ieder 
moment en overal in staat zullen zijn iedereen die zich met woord of daad tegen ons verzet, 
uit te roeien.’ ‘Onze leider zal echter het uiterlijk hebben van een beschermende vader die in 
al hun noden voorziet en hun hele leven voor hen regelt, inclusief hun relaties 
met anderen en die met de heerser zelf. Ze zullen zo gevangen zitten in deze gedachte dat het 
voor hen onmogelijk zal zijn om zich te los te maken van zijn leiding en zijn aanbidding. Als ze 
in vrede en rust willen leven zullen ze onze alleenheerschappij erkennen met een toewijding 
die zal grenzen aan goddelijke verering. Ze zullen blij zijn dat we alles van hun leven hebben 
geregeld, precies zoals wijze ouders die hun kinderen plicht en onderdanigheid willen leren 
dat doen.’ 
 
Landen die zich blijven verzetten zullen worden weggevaagd  
‘De opperheer zal alle bestaande heersers van de huidige maatschappij, waar door ons 
toedoen het vuur van anarchie en geweld in zal uitbreken, vervangen. Hij zal zich verplicht 
voelen om sommige van die maatschappijen af te maken en in hun eigen bloed te verdrinken, 
zodat hij hen opnieuw tot leven kan wekken in de vorm van orderlijke troepen die, besmet 
met iedere denkbare vorm van infectie, non-stop zullen vechten en het lichaam van de staat 
met zweren zullen overdekken.’ De komende wereldheerser zal dus waar hij het maar nodig 
acht een bloedbad veroorzaken om de landen voor hem te doen buigen. Daarom worden 
volgens Marquis honderdduizenden Amerikaanse soldaten in het buitenland gestationeerd, 
om daar verre en vage oorlogen uit te vechten, en worden internationale VN-troepen 
heimelijk naar de VS gebracht. Een Amerikaanse soldaat zal namelijk nooit het vuur openen 
op een mede-Amerikaanse burger, maar een soldaat uit een ander land zal dit zonder aarzelen 
doen. ‘Ze zullen ons moeten accepteren als de weldoeners en redders van het menselijk ras. 
We moeten echter in staat blijven op iedere tegenstand te reageren met een oorlog die elk 
land dat zich tegen ons durft te verzetten, zal uitschakelen. Als meerdere landen collectief 
tegen ons opstaan dan moeten wij hen -met behulp van de kanonnen van Amerika, China of 
Japan- confronteren met een allesomvattende (wereld)oorlog.’ 
 
Ongekend bloederige vervolging op komst  
‘Vroeger zagen de mensen koningen als een manifestatie van de wil van God, en daarom 
bogen zij zonder protest voor hun despotische macht. Maar vanaf het moment dat wij in hun 
gedachten het idee van hun eigen rechten begonnen de insinueren begonnen ze deze 
koningen als gewone sterfelijken te beschouwen. Vervolgens beroofden we hen van hun 
geloof in God Zélf, zodat de macht letterlijk op straat kwam te liggen en wij in staat waren 
deze te grijpen.’ In de Protocollen staat geschreven met welke middelen het algemeen 
geaccepteerde geloof in God werd verwoest: darwinisme (evolutietheorie), 
marxisme/socialisme, communis-me en atheïsme. ‘Deze zaken ontstonden dus niet toevallig,’ 
zegt Marquis. ‘Ze werden zorgvuldig voorbereid en al even zorgvuldig uitgevoerd.’ De 
komende wereldwijde despoot wordt in de Bijbel heel duidelijk omschreven als de ‘antichrist’. 
‘Hij zal Hitler op een beginneling doen lijken,’ aldus Marquis. ‘En hij haat een ieder van ons 
(christenen), omdat de enige kracht waar hij geen vat op kan krijgen die van ons (door Jezus 
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Christus) is. Maar wij moeten ons geen zorgen maken over zijn komst, maar alleen over al die 
zielen die -mede dankzij hem- verloren dreigen te gaan. Daarom moeten wij niet ‘binnen’ 
blijven zitten, maar weer het evangelie gaan verkondigen.’ Doc Marquis waarschuwt de 
christenen in het (nog) vrije Westen dat het na de komst van de wereldregering plotseling 
afgelopen zal zijn met de vrijheid van godsdienst, en ook in de nu nog ‘democratische’ landen 
massale christenvervolgingen zullen losbarsten. ‘Als ze hun zin krijgen dan zullen jullie er 
vanzelf achterkomen wat martelaarschap inhoudt. Bereid jullie je er maar alvast op voor, want 
we gaan een zeer gevaarlijke periode in de geschiedenis tegemoet. Er komt een 
christenvervolging die zo zwaar en zo massaal is, dat wat onze broeders en zusters in het 
verleden (en in onze tijd in landen zoals Noord Korea, Iran en de islamitische wereld) moesten 
meemaken, niets is vergeleken bij al het bloed dat dan vergoten zal worden.’ Wat christenen 
moeten doen is niet zich hiertegen proberen te verzetten. ‘We moeten ons er geen zorgen 
over maken dat dit gaat gebeuren, want God heeft voorzegd dat het ZAL gebeuren. Wij 
moeten slechts voldoen aan de grote opdracht, en dat is ons niet langer in de schaduw 
verbergen maar het weer gaan brengen van het evangelie en het redden van zoveel mogelijk 
zielen,’ aldus Marquis. 
 
 
 
Bron: YouTube (Doc Marquis: Arrival of the Antichrist) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ziMBtHCRfbw&NR=1

