
Dat wij in apocalyptische tijden leven is nog moeilijk tegen te spreken, tenzij men geen 
Bijbels profetisch inzicht kent. Mensen hebben vandaag de keuze zich te laten 
vaccineren tegen bepaalde virussen. Wat mij opviel is het Hebreeuwse woord “baqar” 
voor vaccin, dat “koe” of “vee” betekent verbonden met de gezondheid. Het 
apocalyptische Bijbelboek is vandaag zeer actueel. Ik hoor ongelovigen spreken over 
666, maar hebben geen begrip over dit merkteken. Dit legde ik eenmaal uit, en de 
nieuwsgierige man kwam tot geloof in Christus! 
 
Het meest besproken vers uit Openbaring momenteel: 
 

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, Op.13:16 
 
Een destijds bekende evangelist Wilkerson, inmiddels overleden, zag de wereldwijde 
plaag komen, vandaag de Coronaplaag. (1986) Hij zag het teken van het beest 
inenten. Bij nazicht lezen wij het Griekse woord “ charagma” wat ook een prik met iets 
scherps kan betekenen. Het lijkt een slangenbeet of wespensteek! Oudere Bijbels 
vertaalden “in” en niet op. Het Hebreeuwse “yad” betekent hand en arm. 
 

Wat is het merkteken van het beest? 
 
Reeds jaren zocht men naar de betekenis hiervan. Dit merkteken 666 is een vervalsing 
van het kenmerk van YHWH, het Woord. Het DNA in het lichaam van de mens is het 
“Woord”, hij werd geschapen naar het beeld van God. (Gen.1:26) DNA zelf is God op 
Zijn troon. Jezus kwam naar de aarde als het vleesgeworden woord, de Memra.  
(Ps.110:1) Het leven komt voort uit de eiwitten die komen door instructies van het DNA 
-molecuul.  

De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de 
woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Joh.6:63. 

 

JEZUS 
 

Jezus is als het ware de mRNA, de messenger, de vleesgeworden boodschapper.  Wij 
vergelijken de DNA met de Thorarollen, en de RNA zijn als koppies, werden telkens 
heel correct overschreven. Zo bleef Jezus gehoorzaam aan de Vader. 
De satan wil als de allerhoogste zijn. (Jes.14) Hij wil een valse boom van kennis van 
goed en kwaad. Hij zoekt het DNA / het woord bij de mens te beschadigen! DNA 
kunnen worden beïnvloed door woorden en frequenties, door Rusland ontdekt!   



Een wedergeboren christen dient te zorgen voor zijn lichaam. Als het woord in ons niet 
leeft  zijn wij dood! (1 Petr.1:23) Dr.Horowitz vond dat de primaire functie van DNA, na 
de vorming van eiwitten, een geestelijke antenne met de Schepper konden zijn.  
 

De nieuwe mens 
 

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17 

 
Het doel van Jezus komst was duidelijk om een nieuw ras te scheppen. Mensen die 
het DNA van God in zich zouden blijven dragen, en ze later te brengen naar de hemel 
waar hij was! Daarom schrijft de Apostel Paulus dat er aardse lichamen en hemelse 
lichamen zijn. (1 Kor.15:40). De duivel bedroog ook de eerste mensen, en beïnvloede 
sterk hun DNA. Gevolg de mens zou sterven. Het is vandaag precies hetzelfde! De 
Apostel gaf er veel aandacht aan omdat er veel christenen geen geestelijk inzicht meer 
hebben, wel wat filosofie en bedrieglijke wetenschap. 
 

2 Korintiërs 11:3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid 
Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] 

toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 
 
 
De zonde van de boom der kennis was de verbinding met het maken van afgoden. 
Bedenk de slangachtige slingers rond de kerstboom! Een symbool voor DNA (Jes.30) 
(Jer.10)  
 

VACCINS 
 
Zullen vaccins gebruikt worden om een verandering in het 
DNA als een remedie “rapha” voor plagen aanstaande over 
te brengen?  Het eerste gebruik van het woord “charagma”  
buiten de Bijbel beschrijft het als een beet van een slang.  

 
 
Waarom vond men onlangs Trypanosoma cruzi- 
parasieten in vaccins? Geen hoax!!! 
Na het uitrollen van het coronavirus, waren in America de 
eerste gevolgen, het sluiten van kerk en Synagogen!  
 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. (Ps.119:105) 
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