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Hoe komt het dat onze wereld vandaag in crisis verkeert? Het is overduidelijk. Let op 
het klimaat, de wereldpolitiek, de gezondheid, de economie, onze vrijheid enz.… 
Er speelt zich veel af achter de schermen in het duister, daarom gaan wij even licht 
brengen, en dat kan door te luisteren wat God ons toonde! 
De grote strijd tot aanbidding is al eeuwenoud, de geestelijke oorlog tussen 
Jezus en de duivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in 
een ogenblik tijds. Lucas 4:6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht 
geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 
Lucas 4:7 Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. Lucas 4:8 En Jezus 
antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: 
Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. 
 
Totnogtoe zien wij dat de wereldmacht 
nog steeds in handen van de duivel ligt. 
Na de opname van de gemeente, zal 
openbaar worden in welk mens hij te 
zien zal zijn. Paulus noemt hem de 
“Wetteloze” ( 2 Thess.2:8-9)   
 
Mensen zullen de leugen via de media 
(fakenews) geloven!  De man die de 
antichrist zal zijn, is een 
duivelsaanbidder, mogelijks in het 
Vaticaan.  
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HET VEEL BESPROKEN MERKTEKEN 666 
 

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, 

 
Twee belangrijke elementen:” hand en voorhoofd”.  
Wij kijken even in de geschiedenis. Een analyse van het 
merkteken. Het Griekse woord voor “merk” of mark werd 
altijd geassocieerd met een keizerlijke zegel. Het merk 
bevatte de naam van de keizer en zijn regeringsjaar. Het 
zegel of merk werd gebruikt voor documenten en 
staatsattesten.  
 
Onder keizer Decius, welke regeerde van 249/251 was 
er een getuigschrift dat men de officiële 
staatsgodsdienst beleed. Censuur en vervolging van 
christenen was een opdracht. Er waren toen zeven 
golven van vervolgingen. Er waren in die jaren 
pestziekten met veel doden. Eigenaardig hoe meer 

vervolgingen, hoe meer de pest zich verspreide. (Kath.Enc). Decius werd aanbeden 
na zijn overwinning op de Gothen. 
 
Vandaag zien wij het vormen van een wereldkerk, welke een uniforme 
staatsgodsdienst zal worden, met dwang!!! De valse profeet vandaag wil dit via de 
V.N. Christenen en Joden krijgen het moeilijk, en deze laatsten keren terug naar hun 
land van herkomst.   
Waarom kiest de duivel voor een merkteken, dat hem aanbidding zal geven. 
 

HAND EN VOORHOOFD 
 

Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en 
met geheel uw kracht. Deuteronomium 6:6 Wat ik u heden gebied, zal in uw 
hart zijn, Deuteronomium 6:7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, 
wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en 
wanneer gij opstaat. Deuteronomium 6:8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand 
binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 
 
Das.Vert. “Als een herinneringsband tussen uw ogen (voorhoofd) Een herinnering 
aan hun exodus. 
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Hier is sprake van aanbidding, zoals God het zijn volk 
aanleerde met een tefillien. 
De tefillien betekent aanbidder en gebed. . 
Deze symbolen op hand en voorhoofd werden gedragen bij 
gebed of aanbidding. 
Let erop het woord voor hand in het Hebreeuws is “Yad”, 
en dit betekent hand en de bovenarm.  
Het bekende gebed daarbij was “Wij danken u God, Koning 
van de wereld, dat u ons het gebod hebt gegeven met de 
tefillien” 
 
De totafot, het kubusvormige doosje op hun voorhaaf bevat 
deeltjes uit de Thora. Dit wees er duidelijk op, dat er een harmonie was tussen het 
woord van God en het menselijk verstand. Christenen welke de H. Geest hebben 
ontvangen ervaren dezelfde harmonie met de Bijbel en in aanbidding!  
 
Het totafot was tevens een herinnering over hun bescherming tegen de boze 
geesten en de pestziekten. 10 de plaag van Egypte.   
 

DE DUIVEL ZOEKT AANBIDDING 
 

Mensen merkten op dat de joden ook bescherming kregen bij 
het dragen van die tekens en het schrijven op de deurposten 
van hun huis.(Deut.6:9). 
 
Zo vinden wij later ook de oorsprong van de amuletten, 
relikwieën later, waar veel mensen in geloven, als bescherming 
of geluksbrenger. Dit is dan bijgeloof. Waar veel bijgeloof is, is 
er geen geloof!  
 

Bescherming tegen het kwaad of ziekten. Normaal dat mensen zoeken om zich te 
beschermen. Ook vandaag zoekt men bescherming tegen de pest van het 
Coronavirus. 
Het brengt veel angst over de mens, angst voor de ziekte, voor de boetes, maar God 
ziet nergens bekeringen hierdoor. Men zoekt God niet meer, hij zal het zelf 
oplossen? In de middeleeuwen bij de zwijnenpest, werd er nog boete gedaan. Zo 
ontstond de eeuwenoude traditie van de boetprocessie in Veurne. 
 
 Het bijgeloof met de amuletten voor bescherming, daaronder vinden wij amuletten 
van edelstenen, relikwie en volgens het Webster’s woorden boek: 
conserveermiddel tegen het kwaad, als ziekten en hekserij! 
 
Het vaccin is er snel gekomen, mensen geloven erin, is het tot stand gekomen door 
aanbidding en toverij van de duivel? Is het betrouwbaar? 
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Komt het voort uit magiërs als Elymas in de Bijbel? 
 

Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, 
zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? Hand. 13:10 
 
De duivel verdraait inderdaad de wegen van God. Hij zoekt aanbidding en wil ook 
dat mensen in harmonie met de leugenaar en mensenmoorder leven!  Hij gebruikt 
hand/arm en voorhoofd. Het begint voorlopig stil, een vaccin in de bovenarm. (Yad) 
 

 

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, 
 

De antichrist zal wereldwijd controle krijgen en vermoedelijk via de V.N. Zo zien wij 
vandaag al dat de V.N. een grote vijand is van Gods volk! 
 

Openbaring 13:3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn 
dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met 
verbazing achterna, Openbaring 13:4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het 
beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan 
het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 
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