
Wie christen is geworden, is en leerling van Jezus Christus geworden. Discipelen 
hingen aan de lippen van Jezus, zagen zijn wonderen, en vroegen Hem naar de 
toekomst. Jezus gaf hen tekenen voor Zijn wederkomst, deze tekenen zien wij al 
enkele jaren, en ze gaan crescendo. 
 
Profetische Bijbelkennis is vandaag meer dan noodzakelijk. Waarom? Opdat wij 
leven in een zeer gevaarlijke eindtijd. (2 tim.3:1) Het gedrag van de mensen is 
afkerig van het goede, maar ook “verraderlijk” men verklikt elkander.  
Ondankbaarheid enz. 
 

Naderen wij de komst van het merkteken 666? 
 

Openbaring 18:23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van 
bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw 
kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw 

toverij werden alle volken verleid; 
 

Hier lezen wij dat de levensomstandigheden niet meer normaal zullen zijn, het 
huwelijk zal blijkbaar ouderwets zijn, en kennis van het licht, de waarheid zal voorbij 
zijn. (Joh.12:35) Mensen zullen vragen waar gaan wij naartoe? Het licht voor deze 
wereld is verdwenen. De gemeente is het licht voor deze wereld, en is hier blijkbaar 
nu verdwenen!!! (Matth.5:14) Door de context kunnen wij vermoeden dat de opname 
nu al dichtbij is.   
 
Hoe komt het dat onze wereld in zo’n omstandigheden is terechtgekomen? 
Het woordje: “want” wijst naar de oorzaak. 
Machtige kooplieden werden de grote machthebbers over de ganse wereld! Mensen 
kijken nog steeds naar presidenten, koningen en leiders van de naties. Vandaag is 
het duidelijk dat de democratie zieltogend is, en een werelddictator komende is.  
 
 



 
Hoe zal hij komen? God zegt: 
 

Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met 
allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, (2 Thess.2:9)  
 
 

Waarom is onze wereld zo plots veranderd? 
 
Het tweede woordje: “Want” toont en wijst naar “toverij”! Dit is de oorzaak. 
Laten wij kijken naar het Griekse woord : Farmakeia . 
Dit woord mag vertaald worden als: toverij, venijngeving, gifmengerij en 
geneesmiddelengebruik.  
Daarna staat het woord: planaoo wat “bedriegen” betekent.  
De ganse wereld zal snel worden bedrogen en soms gedwongen om het vaccin 
tegen het Coronavirus te nemen. Het vaccin is niet het merkteken, maar de 
voorbereiding. Waarom nog een tweede vaccin? Het beïnvloedt het DNA van de 
mens.  Het dient snel te gaan, want wij kennen het spreekwoord: Al vliegt de leugen 
nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.  
Wat het merkteken betreft wat nog volgt, onthoudt dit: 
 
Men plaats het op uw voorhoofd, om snel te kunnen controleren door scanning. Op 
de rechterhand, MAAR het Hebreeuws leert “Yad” en dit is hand en arm, daar is 
geen onderscheid! 
 
Verder verwijzen wij naar andere sites os Bijbelstudie met volgende link: 
 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR25H6sVc5OcNcbmIaakPlH6FAlRQAjVv
VEI6hr8y-fLKuKjjjmTWpdqVAg&v=Nf9vOAzufuc&feature=youtu.be 
 
en  
 
https://biblespace.org/2020/09/30/openbaring-apocalyps-2020-verklaring/ 
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