
 

 

Door de mist heen van de Bijbelse profetieën komen wij stilaan iets verder bij de 

vervulling van een Bijbelse profetie waarbij wij zullen kopen of verkopen door middel 

van een RFID chip in je rechterarm of/en je voorhoofd. Betalen overal ter wereld, zal 

kunnen want er komt ook nog een antichristelijke wereldleider. Bijbelgetrouwe 

christenen zijn vandaag al meestal op de hoogte. 

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

De woorden “dat aan allen” kan men begrijpen dat iedereen zal kunnen kopen en 

verkopen, betalen dus,  via dat merkteken of “chip in je lijf”. Dit betekent wereldwijd.    

Krijgen wij een voorloper van de wereldmunt hier beschreven? 

Via de pers vernemen wij dat Facebook een vorm van een eigen cryptomunt wil 

lanceren gekoppeld aan andere wereldmunten, als dollar, Yen, euro enz. Dit kan 

meteen een andere vorm van bankieren veroorzaken. Zo zouden gebruikers via de 

sociale media onderling aan elkaar kunnen betalen, dat zijn er al 2,4 miljard. Deze 

vorm van betaalsysteem dient te worden beschermd via de overheid wellicht. Dus 

nog meer controle. 

De nieuwe chip die gaat komen, maakt gebruik van de RFID-technologie. RFID staat 
voor Radio Frequency Identificatie. Op deze microchip staat informatie opgeslagen in 
de vorm van een nummer en kan op afstand uitgelezen worden. Een speciaal 
leesapparaat wordt gebruikt om de chip uit te lezen, door een hoeveelheid 
elektromagnetische energie uit te zenden. Komt de RFID in de straal van deze 
energie, dan kan de spoel stroom opwekken waardoor de microchip vervolgens 
persoonlijke informatie kan uitzenden. 

Er is een actiegroep opgericht die het gebruik van de RFID-chip wil tegen gaan. Deze 
groep heet STOP Veri Chip en wil mensen bewust maken van het gevaar dat 
implementeerbare RFID-chips met zich mee kan brengen: "Alles wat je doet, waar je 
heen gaat, wat je koopt of verkoopt, alles wordt geregistreerd en opgeslagen in 
databases."   

 

Opmerking: 



Het merkteken welke de Bijbel beschrijft onder het getal 666 zal zeker de vrijheid 

wegnemen. (juni 2019) Intussen hebben wij het Corona effect vandaag, (juli 2020) 

waarbij wij een tijdlang gevangen waren in een vrij land! Covid 19 kwam snel en 

wereldwijd. Graag wil ik verwijzen naar onze Bijbelverklaring over Openbaring, 

waarbij ik enkele jaren terug enige uitleg gaf aan dit getal. (Bron. L. Warris)  

https://biblespace.files.wordpress.com/2020/04/openbaring-2020-rg..pdf 

 

De Hebreeuwse letter : 

Samech betekent : Slang met getalswaarde 60 

Waw  betekent : haak of verbinding met getalswaarde  6 

Tav  betekent : teken of kruis     “                600 

samen 666 

 

Deze chip in voorbereiding zal de antichrist (slang) in gebruik nemen. Het zal met 

hem verbonden worden (haak of verbinding) ter controle. De verbinding via internet 

met een krachtiger straling als de G5.  Ook de haak lijkt in de context, op een strik.  

Dit (merk)-teken zal door de toekomstige wereldregering verplicht worden. Zo zal 

men mensen vangen als vogels! Bijbelgetrouwe christenen zullen zich niet laten 

vangen! Internet, een net als om mensen te vangen via de Coronapest, en het 

vaccin.   

Psalm 91:3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. 
 

Wie dit teken RFID aanvaard is een verloren ziel leert de Bijbel en zal aanwezig zijn 

in het laatste oordeel.   
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