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.
Iedere Bijbelgetrouwe christen zal wel al gelezen hebben over de komende tijd,
waarbij een wereldleider zal regeren, beter nog bekend onder de benaming van de
antichrist. Vandaag is onze planeet gekomen onder een aanslag op de gezondheid
van de wereldbevolking door de georganiseerde Coronaplaag. Onze vrijheid is
duidelijk aangetast en voor hoelang?
Bovenstaande tekst laat ons weten dat het hier niet gaat over de gezondheid, maar
over de persoonlijke financiën, economie, en de burgerrechten van de mens. Een
systeem dat wereldwijd zal worden georganiseerd en gecontroleerd op ongelooflijke
wijze en praktijken.

EEN HERSENCHIP

Het klinkt toekomstmuziek, zoals Elon Musk het ziet. Het bedrijf Neuralink stelt zijn
eerste hersenchip voor die je brein dient te verbinden met een computer. (zie
blz.74) https://biblespace.files.wordpress.com/2020/04/openbaring-2020-rg..pdf

1

Ook hielp die man mee onder Paypal, met een nieuw betalingssysteem. Ook is men
bezig met een kleine chip BMI welke met elektronen verbonden wordt met je
hersenen. Men bedenkt voor wie het wil de hersenen uit te breiden met
bovenmenselijke intelligentie. De antichrist zal uiteindelijk via de centrale computer
(beeld) kunnen opsporen wie het systeem niet wil aanbidden. (Openb.13:15) Een
slaaf werd vroeger gebrandmerkt, en behoorde tot zijn eigenaar. De eigenaar van die
sterveling zal dan de duivel zijn. Lees verder en klik dan op de link.
https://www.youtube.com/watch?v=SI3RWFZQ_RE&feature=share&fbclid=IwAR0iU
mHo3ZJnaUnhZXKABDwYR4eFghLK06yPTJnnt9aaB2RKYmHjmF4Yu8w

Openbaring 14:9 En

een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met
luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en
het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
Openbaring 14:10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die
ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn;

Het is begrijpelijk dat God de aanbidding van de duivel, welke vandaag in optocht is
niet zal dulden. Vandaar dat wij kunnen lezen over Gods oordeelstijd met
natuurrampen enz.
Wie zal kiezen voor het merkteken, hetzij die hersenchip, zal in die tijd plots
ongeneeslijke kanker krijgen, wellicht een tumor en begrijpelijk in de hersenen.
Openbaring 16:2 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.
Hemel, hel of vagevuur ?

Laten wij duidelijk zijn, het vagevuur is een grote
leugen van het Vaticaan, deze plaats bestaat
nergens. Daarbij de aflaten en het geven van giften
zou de mens zijn ziel kunnen behouden! De hel
bestaat wel, maar wie predikt nu graag over de hel,
mensen horen liever wat positiefs, een verhaaltje
door een goed spreker enz.
Openbaring 19:20 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.
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ONTHOOFDING
Wie tot geloof in Jezus komt na de geheime opname, zal het merkteken weigeren en
worden onthoofd. Weigeraars zullen worden opgespoord (inquisitie). Guillotines
staan nu al klaar op geheime locaties. Maar wat een zegen staat hen te wachten
welke Jezus zullen gehoor geven? Ongelooflijk : Heersen als koningen, met de
Koning der koningen, 1000 jaar, dus is hun lichaam anders.
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.

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen,
zal behouden worden, maar
wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
Vg. RONNY GAYTANT
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