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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. 

 

INLEIDING 
 

Bovenstaande tekst is een tekst uit de Apocalyps van de Bijbel. Gelukkig is dit 

profetisch boek niet verloren of weggelaten uit de Bijbel. Hier kunnen wij lezen wat de 

toekomst zal brengen, en waar wij nu snel op af stevenen in de financiële wereld! De 

betalingsmiddelen maken een crescendo mee. Het betalen begon met een ruilhandel 

van goederen daar zorgde men voor een evenwicht van waarden. Jaren later 

ontstonden de banken, bij de communiebanken in de kerk door afgifte van een 

document, als tegenwaarde van goud of zilver in pand.  Het papieren geld werd voor 

het eerst gebruikt in China.  

Voor de Belgen kwamen de eerste biljetten in 1850 en oprichting van de Nationale 

bank. De geboorte van het chartaal geld in België. De overgang in gewoonte bij de 

klanten had de nodige tijd vandoen. Tussen 1960 en 1991 werden in Belgie 899.000 

zichtrekeningen geopend. Een moeilijke periode, de enveloppe verdween heel 

langzaam, toch het lukte.  

Andere biljetten werden soms gedrukt met 

bijbedoelingen, zoals Nazi-Duitsland tijdens de 

tweede wereldoorlog in concentratiekampen om 

de schijn op te houden dat Joodse gevangenen 

een menswaardig bestaan kenden!  

Vandaag zoekt men naar een wereldmunt, doch 

papier en metaal dient te worden vervangen. Ook hier kan men geen sluitende 

staatscontrole invoeren, Big Brother, welke de Bijbel  de aankomende antichrist 

noemt en  wil een totale controle over alle geldverkeer in de ganse wereld.  

Een onderliggende verzwegen redenen  van de laatste  oorlogen in het Midden-

Oosten. Daar waren landen welke een andere munt wilden dan de hedendaagse 

dollar! Of landen die zich niet wilden schikken naar het IMF. 
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HET CHARTAAL GELD VERDWIJNT 
 

Dit is natuurlijk niet zo eenvoudig om de bevolking en de betalingsgewoonten te 

wijzigen. Dit is een werk van jaren, doch er zijn al een aantal jaren voorbij, en nog 

enkele jaren zullen voorbijgaan tot het systeem van de elite in de praktijk zal komen.  

Tussen 1960 en 1991 werden in België 899.000 

zichtrekeningen geopend. Een moeilijke periode, de 

enveloppe verdween heel langzaam, toch het lukte.  

Een voorbeeld:  Op 24 mei 1991 verscheen een 

weekbericht bij de KB© bank met de titel “Heeft het 

bankbiljet afgedaan?” Toen zag men al dat er een 

verandering op komst was door de “Elektronisering”  

van het geldverkeer. Checks, overschrijvingen, 

munten zou men willen laten verdwijnen, ook dat is 

een lopende stap.  

Dan kwamen al de debet- en creditkaarten, waarbij 

twee elementen een rol konden spelen, hetzij, 

veiligheid en gemak voor de klant.  Veiligheid en 

gemak gekoppeld aan de betalingsgewoonten zal 

een strik vormen voor ieders vrijheid.  

Chartaal geld waardeloos? Waarom kopen vele centrale banken goud op, en is er de 

laatste jaren enorm veel beweging in goud per land! De ver. Staten 298 miljard, 

België 23 miljard enz.  

Jakobus 5:2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, (inflatie) 3  uw 
goud en zilver (uw geld) is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees 
verteren als vuur. Gij zijt schatten (grote winsten) gaan opleggen, terwijl het de laatste 
dagen zijn.4  Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen 
hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben 
binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. (onrecht). 
 

CASHLOZE MAATSCHAPPIJ, DE DUIVELSE STRIK! 
 

Wie heeft hier het meeste voordeel? De staat en de banksector! Controle en 

minder kosten. Veiligheid voor de banken, massale afhaling van geld kan niet meer, 

bankautomaten kunnen worden gesloten. Cash enkel nog voor de superrijken, welke 

zullen metalen met goudgeld!  

Een alternatief voor de kaart of de smartphone, is niet toch een behoud van cash 
zoals men wil laten geloven. Het wordt de bio-chip het merkteken 666!  
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Dit is de strik! Velen zullen, zich laten vangen, door : “Het is veilig, Het is 
gemakkelijk, Iedereen doet het…Het zal eens verplicht worden! enz.  Vergeet uw 
privacy!  Wie weigert zal zijn burgerrechten verliezen!  
 
Maar wat zegt God? Wil je het weten? Dacht je dat hij deze dingen van de mammon 
niet kent? Hij zal zorgen voor zijn aangenomen kinderen!  
 

Maar… 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.Op.16:2 

En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die 
de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen 

verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden 
en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen 

in de poel des vuurs, die van zwavel brandt Op.19:20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd 
hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren 

om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die 
noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het 
merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen 
hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen 

met Christus, duizend jaren lang. Op 20:4 
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