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Nooit hebben wij bij mensen over de ganse wereld, zoveel angst waargenomen dan 
de laatste weken. Angst voor de dodelijke longaandoening, en een ernstig risico op 
sterven. Ik hoopte dat men evenveel angst zou krijgen voor de hel, dan zou men TEN 
MINSTE geloven wat Jezus destijds sprak! Gods oordelen staan voor de deur!  
 

Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer 
kunnen doen. Lucas 12:5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij 
gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!  
 

Corona en Covid 19 kwam voor velen zo onverwachts, het nam grotendeels onze 
vrijheid af met vele en pijnlijke gevolgen vandien. Het is nog niet voorbij, zeker niet, 
want er schuilt veel meer achter. Het is een “verderf” en het is een signaal van 
Godswege over deze wereld.  
 

1 Tessalonicenzen 5:1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet 
nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó 
komt, als een dief in de nacht 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt 
hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen 
geenszins ontkomen. 
 
Dit “plotseling verderf” Grieks: “ olethros” betekent een dodelijk verderf!  (Spr.1:27,29) 

De weeën van een vrouw is een hebraïsme, en altijd bedoeld om de pijnlijke 
tussenkomsten van God aan te tonen, en later te komen tot nieuw leven.  Franse 
vert. “ une catastrophe” Corona is een oordeel, een catastrofe voor vele volkeren en 
een aanleiding, een aanloop en een listig complot  tot een wereldwijde controle door 
een bekende elite met mensen als Bill Gates enz. (666) Is het een catastrofe voor de 
handel, voor financiën ? Zeker! 
 

MET DOODSANGST KRIJG JE MENSEN ONDER CONTROLE 
 
Angst is eeuwenlang een duivels wapen! Wie God heeft leren kennen tijdens zijn 
aardse leven, en vertrouwt op de beloften van Jezus, weet wat Hij zegt: 
 

Jesaja 41:10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik 
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 
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Veel belovende vaccins tegen het coronavirus, zal mensen vertrouwen geven in de 
medische wetenschap, zoals BG al fabrieken laat bouwen voor dit vaccin. De angst 
verdwijnt langzaam, terwijl men profiteert om allerlei nieuwe wetten te maken in 
functie van een komende wereldwijde controle over de volken en ieder mens 
persoonlijk. (Later de Noachitische wetten)  
 

Hoe kan men dit realiseren?  
 

De Bijbel toont het wereldwijde controlemiddel aan: 
 

Openbaring 13:16 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, Openbaring 13:17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 

Openbaring 13:18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want 
het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wat het merkteken betreft is algemeen bekend dat dit een microchip zal zijn met 
enorm vele mogelijkheden. (Met impact op uw DNA) Wij merken op dat deze chip op 
de rechterhand of voorhoofd zal kunnen worden ingepland. Onder “rechterhand” 
staat in het Hebreeuws “Yad” daar maakt men geen onderscheid tussen hand en 
arm. Dit wijst al in de richting dat men die chip gewoon ook in uw arm kan inenten 
samen met het vaccin tegen corona of zijn opvolger!  Deze chip zal zeker 
kankerverwekkend zijn! (Openb.16:2) De Nanochip welke kanker opspoort zal tijdens 
het oordeel niet effectief zijn.  
 

 

En de eerste ging heen en goot zijn 
schaal uit op de aarde, en 

er kwam een boos en kwaadaardig 
gezwel aan de mensen, die 

het merkteken van het beest hadden en 
die zijn beeld 

aanbaden.16:2 

 
 
Opgelet laat u niet vangen! De JCB vertaling schrijft : Also it forces everyone’ 
(Openb.13:16). Wellicht zullen de mensen het eerst vrijwillig laten inplanten na 
verleiding, en schrik. Daarna kan het bij een antichristelijke wet worden verplicht.  
(Openb.19:20)  
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De Hebreeuwse taal en letters openen geheimen! 
 

 
Wij nemen de vier letters welke ons leiden op bijzondere manier tot 
666 de komende wereldleider!  
De eerste letter de “Tav” (400) geeft twee mogelijkheden, twee 
betekenissen namelijk: 
(merk) Teken of Kruis. Dit zijn twee mogelijkheden. Dit staat nauw in 

verbinding met ofwel met het merkteken van de antichrist, of met het kruis(offer) van 
Christus! (Tav betekent ook lijden! ) Wedergeboren christenen staan reeds lang in 
“verbinding” (relatie) met Jezus! Dit is een verbinding tussen aarde en de hemel waar 
Jezus nu troont!  
 
 De ongelovige komt in verbinding met de antichrist (systeem) wanneer hij de 
microchip laat plaatsen, hij is onbewust gevangen en verloren!  
  

Johannes 12:48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, 
die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten 
dage. 
 

De tweede Hebreeuwse letter de Resh (200) welke hoofd 
betekent daar kan ook de inplanting op het hoofd van de mens 
gebeuren. Wij vinden deze letter al in de vorige letter dit betekent 
opnieuw een verbinding of samenhorigheid. Resh is de 20ste letter 
in het alfabet. God wil het hoofd, ons denken gezond maken, de 
duivel wil het vergiftigen, door dodelijke verleidende leugens  als 
bij Eva! (Spr.9:10). (Valse Bijbelvertalingen)  

 

Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid 
Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] 

toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 2 Kor.11:3 

 
 
De derde letter de “Waw” (6) de zesde in het alfabath. Deze letter 
heeft de betekenis van “haak” of ook “verbinding”!  De haak wordt 
meestal gebruikt om een verbinding te maken tussen twee 
gescheiden zaken. De Waw speelt ook een rol als “en”. Het werd 
ook gebruikt om een verbinding te zoeken tussen hemel en aarde 
te maken. De doop was een bevestiging van een oprecht gebed 
tot vergeving, en werd een verbond tussen God en het 
aangenomen kind van God.  
 
 
Wanneer wij nu eens denken aan het merkteken 666, de microchip waarbij er 
verbinding nodig is, zien mensen de mogelijkheid al komen. Deze verbinding moet 
er komen tussen de mens en de antichrist, de komende wereldleider. Het lijkt erop 
dat men een verbond zal kunnen sluiten gedwongen of niet met de antichrist. Wie de 
chip aanneemt kan geen keuze meer maken voor Christus!   
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Welke moderne verbinding is er aankomende?  
 
Wij kennen al verschillende netwerken, doch de 
G5 netwerkverbinding lijkt wel een namaak 
verbinding tussen hemel en aarde. Men wil 
controle over ieder mens over de ganse aarde. 
Satellieten zullen zorgen voor de nodige 
verbindingen. Gezond kan het geenszins zijn, 
maar wie kan er nog zonder?  
 
   

De vierde letter is de Samech (getalswaarde 60). Betekent  
“slang”. De slang, draak, de duivel werd op de aarde geworpen, 
de draak, symbool van China!  
Het coronavirus brengt de wetenschap plots in de problemen, 
zal het ooit helemaal overwonnen worden? Wij hopen dat, maar 
is dat zo? Onwetendheid doet veel vragen rijzen!  Wij denken 
aan de profeet Amos welke een tijd aankondigt van 
onwetendheid, of denkt de mens wijzer te zijn dan God?  
 

Duisternis in de Bijbel is onwetendheid! 
 

Amos 5:18 Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN 

voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht! Amos 5:19 Zoals wanneer iemand vlucht voor 
een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan 
de muur, en hem bijt een slang! Amos 5:20 Duisternis zal immers de dag des HEREN zijn en 
geen licht, ja donker en zonder glans. 
 
Wanneer wij deze getalswaarden van deze 
Hebreeuwse letters samen nemen: 
Tav = 600  Waw= 6 Samech= 60 dan vormt dit 
geheel : 666 
https://www.youtube.com/watch?v=4v312l7WlnQ (Wikipedia 
is amateuristisch en onbetrouwbaar)  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
   
 
14 april 2020 https://biblespace.org/2020/04/03/apocalyps-2020/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4v312l7WlnQ
https://biblespace.org/2020/04/03/apocalyps-2020/

