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 CHALAL” en 666“ חלל
  
 
Op 9 juni 2009 kreeg ik een eigenaardige droom, het bijzondere daaraan was dat 
het om een woord ging, namelijk “Chalal”. Ik stond, en sta, altijd terughoudend 
tegenover “dromen”. “Chalal” kwam voor in de psalmen enz. Ik wist hoegenaamd niet 
wat dit woord mocht betekenen, en dacht dat het om een Hebreeuws woord ging, en 
inderdaad, ’s morgens zocht ik dat woord. Ik ken namelijk geen enkel Hebreeuws 
woord. Maar wat erger was, was dat ik een opdracht kreeg om daarvan te spreken in 
de gemeente.  
Ik kwam er niet uit, en begon de Heer aan te roepen, om uitleg. Spreken over iets dat 
ik niet kende, zou ik zeker niet doen. Doch dagen gingen erover, en opnieuw kreeg ik 
een andere droom, op 22 juni 2009. Daar zag ik, iemand die uitleg gaf in een 
gemeente, over het grote gevaar van Tatoeages en piercings, e.d. en het gevaar van 
een vloek welke die dingen op iemand kon gaan laten rusten. Die man had een farde 
in de hand, met vele documenten in  oude drukvorm, of een oude taal.  
Nu had ik een duidelijke richtlijn om me voor te bereiden en onderzoek te doen, en 
de opdracht die ik kreeg te vervullen. Die opdracht werd een Bijbelstudie die nu volgt: 
  

Wat betekent het Hebreeuwse woord “Chalal”? 
 
Chalal betekent: Doorsteken, doorstoken worden tot de dood, of dodelijk gewond 
worden. Ook prikken, of onrein maken. “Chalah” een ander Hebreeuws woord, welke 
hiermede in verband staat, betekent: zwak en ziek worden. 
 

28  Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en  
geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de HERE. 

 

God leerde Zijn volk toen het bevrijd werd uit Egypte, om deze 
Egyptische (wereldse) geloofspraktijken niet meer toe te passen. Dus 
werden geen merktekens van afgoden van de zonneaanbidding meer 
aangebracht op het lichaam. De oude beschavingen hadden veelal de 
aanbidding van de zon, en de zon stond symbool voor de satan. 
Merktekens werden aangebracht bij de slaven, om aan te duiden dat 
ze eigendom waren van een of andere heer. Meestal werden 

brandmerktekens van eigenaars gebruikt. Insnijdingen maken op armen en benen 
was een oud bijgeloof in Egypte om de dood te vereren. Een terugkerend fenomeen 
bij de jeugd! 
  
Opvallend stellen wij vandaag precies een tijdsgeest vast, welke allerlei soorten van 
merktekens, bijzonder tatoeages, piercings, implantaten van de biochip, en gadgets 
Velen zien hierin geen kwaad. Ze vinden het mooi, aantrekkelijk en uitdagend.  
Het lijkt een bijzondere subtiele aanloop naar het merkteken van de antichrist.  
Een christen zal elk soort merkteken weigeren! Hij is reeds verzegeld met de 
H.Geest! Jezus zette zijn stempel op hem bij de wedergeboorte. 
 

Efe 1:13  In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook 

 verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 
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De apocalyptische slangenbeet! 
 
Voor het merkteken en de naam staat in het Grieks het woord: 
“charagma” 
Dit woord bevat deze twee woorden samen. Dat zelfde woord 
gebruikt men buiten de Bijbel, enkel bij een slangenbeet. Bij de 
slangenbeet doorboren de tanden de huid, daarna komt het gif 
via de tanden in het bloed. Het inplanten van een biochip gebeurt 
vandaag op dezelfde wijze, via een injectie met een naald. 

Het woord “chalal” betekent doorboren, piercen, prikken en onrein maken. 
 
18  Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN 
voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht! 19  Zoals wanneer iemand vlucht voor een 
leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de 
muur, en hem bijt een slang! 
Amos 5 

 
Hier vinden wij een prachtig beeld over hoe de mensheid zal reageren op de 
massamanipulatie van de laatste antichrist. De profeet Amos zag dit alles aankomen. 
Deze zeer gevaarlijke tijd, een tijd van rampzalige gebeurtenissen, Gods oordeelstijd, 
voor de mensheid. Niemand voelt zich nog veilig.  
(18) Bepaalde mensen zullen “verlangen” dit wil zeggen, zal het systeem “zeer goed” 
vinden. Het zijn slechts mensen die Jezus verwerpen, het licht van deze wereld! 
(Joh.8:12) God maakt duidelijk dat het voor hen een vervloekte tijd zal worden. 
Toch zullen mensen vluchten, voor aankomende gevaren, als “leeuw” en “beer”, men 
zal thuis veiligheid zoeken, en tenslotte toch gevangen worden en sterven door de 
beet van de slang. 
De profeet schrijft dat die oordeelstijd “duisternis” zal zijn. Duisternis wijst op 
onwetendheid, geen profetische Bijbelkennis hebben. Velen zullen misleid worden, 
en de satan zal die mensen aan zich binden, en hen op die wijze tot zijn eigendom 
maken. Door massamanipulatie en noodgedwongenheid zal de bevolking, dit 
merkteken aannemen. Waarom noodgedwongen?   
 
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,17  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Openbar.13 

 
Welke zijn de gevolgen voor hen die het merkteken hebben aangenomen? 

 
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,10  die zal ook drinken van 
de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker 
van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten 
aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.Op.14 
 
Opb 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. 
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Allen die het merkteken, dat ze zo goed en modern vonden, hadden ontvangen, ontvangen nu vloek 
en kanker tijdens Gods oordelen. Ze zijn gevangen door de misleiding, omdat ze de waarheid van de 
Bijbel hadden verworpen. Ze kunnen niet meer tot geloof komen, hersenbeschadiging, DNA ? 

2 Tessalonicenzen 2:11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij 
de leugen geloven, 
 

666 in verband met de zonaanbidding van het beest! 
 

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.Openbar.13 

 
Er werd reeds veel onderzoek gedaan, om deze Bijbeltekst behoorlijk uit te leggen. 
Bepaalde namen kwamen dan overeen met de getalswaarde van de persoon in 
kwestie, als bv: keizer Nero, de paus enz. Het berekenen wijst ons naar wiskunde. 
 

Een bepaalde Babylonische priesterorde, magiërs 
geloofden ook dat God werkte door de wiskunde. Ze 
deelden de hemel in 36 constellaties. Ze maakten een 
groot gouden amulet met de getallen van 1 tot 36, 
waarvan de optelsom horizontaal of vertikaal 666 als 
som hebben. Dit amulet gebruikten ze om toekomst te 

voorspellen. Op de achterkant van dit amulet stond “ Nachyel” wat intelligentie van de 
zon zou betekenen. Achter deze zonaanbidding staat de satan, die hen wijsheid gaf. 
Opvallend “satan” komt tevens 36 maal voor in de King James vertaling.  
19  en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het 
gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, 
die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel; 

 
Jes 47:13  Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij 
die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten 
wat u overkomen zal. 

  
Het moet duidelijk zijn dat het hier gaat over de geestelijke wijsheid die nodig zal zijn 
om dit 666 -geheimenis te ontwarren. Het is wel het getal van een mens, dus niet van 
een afgod of dergelijke, wel de mens der zonde, der wetteloosheid.(2 Thess.2:3) 

Het getal van de mens is 6. Hij wilde zich niet meer verbinden met God, en leven 
voor zichzelf en zonder God. De satan wil de mens aan hem ver- binden voor 
aanbidding! 
De Hebreeuwse woorden hebben niet alleen aan getalswaarde, maar ook een 
betekenis. Hieruit kunnen wij volgende combinatie maken, welke er op wijst dat die 
“verbinding” van groot belang is. 
 
De letter TAV betekent “Teken” en heeft een waarde van 400 
De letter RESH betekent “Hoofd” en de waarde is 200 
De letter SAMECH betekent “Slang” , waarde is 60 
De letter WAW betekent “Haak” of “verbinding” waarde is 6 
 
De waarden samen zijn 666, we kunnen hier besluiten dat het merkteken aan het 
hoofd, de slang zal verbinden (G5) met de mens. Zo zal hij de mens ver-“leiden” om 
zich uiteindelijk te laten aanbidden! 
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Bepaalde profetieën vervullen zich niet altijd in één maal. Zo was een Syrische 
koning Antiochus IV Epiphanes, een antichrist, en heerser over het M.O. in 175 
v.Chr. In 168 v.Chr. gaf hij opdracht een altaar voor de Baal, Zeus, (een zonnegod) in 
de Tempel te plaatsen in Jeruzalem. Vele Joden werden toen door hem vermoord, 
en al de Joden werden gebrandmerkt met het teken van de afgod Bacchus. 
De laatste en komende antichrist zal dit herhalen. (Foto muntstuk Antiochus) 

 
27  En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal 
hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een 
verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich 
uitstorten over wat woest is. Daniel 9 
 

De gruwel der verwoesting. 
 

De waarschuwende woorden van Jezus tot Zijn volk, Israël! 
 
Mr 13:14  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het 
leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.  
14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing 

where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the 

mountains: Mark 13:14 (KJV) 

 
Volgens Isaac Newton, komt er opnieuw een beeld van een zonnegod in de tempel, 
halverwege de verdrukking, een Egyptisch/Romeins afgodssymbool met vleugels.   
Wat hier staat voor gruwel zal een “pagan”, een afgodsbeeld, zijn. Waarschijnlijk met 
een doel tot het brengen van mensenoffers. Zoals een vorige antichrist dit beeld in 
de tempel plaatste zal ook de laatste dit doen. Dit was de  
grote zonnegod van Babel, Shamash, in de oude stad Sippar, een stad bij Bagdad. 
Shamash betekent zon. Zo kan de geschiedenis zich herhalen, zie onderstaande 
teruggevonden symbolen van deze Babylonische zonnegod “shamash”.  
 

Zo vinden wij op de kepie van de Duitse waffen “ss” 
hetzelfde “sjamash” “zoroaster” symbool. 
Wij vinden telkens het terugkerende Babelse karakter in een 
nieuw kleed. 
Zo is ook Rome het nieuwe Babel, zonder twijfel.  

 
Opb 17:5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote 
Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.  
Opb 17:2  met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde 
wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 

 
Vers 2 maakt duidelijk hoe de Roomse kerk, compromissen heeft gemaakt met de 
koningen van deze aarde, en de zonaanbidding heeft aangenomen van Keizer 
Constantijn. Deze compromissen (hoererij) tussen het christendom en het paganisme 
resulteert in de aanbidding van een mens, die alle macht naar zich toetrekt, 
uiteindelijk zal dit de zoon des verderfs zijn, de antichrist. 
Vers 5 spreekt over een geheimenis op haar voorhoofd. Het voorhoofd van een kerk, 
zal wel het hoofd van de kerk zijn.  
Sjamasj de zonnegod had in zijn tempel ook een zonnerad staan, datzelfde symbool 
van deze Babelse zonneaanbidding vinden wij terug op de mijter van de paus terug. 
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Let op het zonnerad, van het oude Babel en het nieuwe Babel! 

. 
 

 
 
 
 
 


