
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. 
 

Het lijkt wel of onze wereld in een nieuw tijdperk is terechtgekomen. De gevoelige delen 
van de mens werden geraakt. Onze gezondheid werd aangevallen, en meteen ook de 
persoonlijke vrijheid. Het lijkt een strijden en hopen dat onze welvaart en economie 
stand kan houden. Christenen welke de Bijbel geloven van kaft tot kaft, zijn discipelen 
welke wijsheid opdoen.  
God sprak door de pen van de apostel Johannes tot hen die de profetieën later zouden 
volgen, en waakzaam zijn. De duivel heeft nog weinig tijd, en wil alles controleren en 
Gods schepping vernietigen. (openb.12:12)  
 

1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat 
rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 

 
De apostel Johannes richt zich tot de christenen, welke de doelgroep zijn van satan. Hij 
wil ze bedriegen op allerlei wijze, maar Bijbelgetrouwe christenen kennen de waarheid, 
en hebben de wijsheid. 
 
Wijsheid is nodig om te berekenen, het getal van een mens, de antichrist. Hij wil ieder 
mens onder zijn controle krijgen, en dit bij middel van een merkteken. Hierover is reeds 
enorm veel over geschreven. Maar berekenen?  
 
Rekenen gebeurt met getallen. Zo weten wij dat iedere Hebreeuwse letter een 
getalswaarde heeft.  Zo leg ik hier voor een tabel te vinden op : 
https://biblespace.org/2012/04/06/de-bijbel-en-getallen/ 
 

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, 
 

https://biblespace.org/2012/04/06/de-bijbel-en-getallen/


Opgelet! Met rechterhand betekent ook in het Hebreeuws arm. “Yad” betekent hand en 
arm ! 
 
De Hebreeuwse letter TAV = 400  RESH =200  betekenen = Teken en hoofd  = 600 
De Hebreeuwse letter WAW =6 betekent  Haak of verbinding  ( G5 bv. WWW)=     6 

De Hebreeuwse letter SAMECH = 60 betekent : Slang        Duivel                     =   60 

                                                                                                                             --------- 
                                                                                                                                  666 
 

 
Het netwerk komt eraan voor de 
verbinding!  
 
Het moet duidelijk zijn dat christenen 
vandaag dienen waakzaam te zijn, doch 
de ontsnapping is hun hoop!  
 
 
 

 
 
Toen Mozes voor de zee stond, keek hij de 
dood in ogen, want de Farao stond klaar, God 
greep in! Blijf op Hem vertrouwen!  
 

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard 
hebt om Mij te blijven verwachten, zal 
ook Ik u bewaren voor de ure der 
verzoeking, die over 
de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 
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