Daniël 12:4 Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het
boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis
zal vermeerderen.
De eindtijd is een tijd voor Bijbelonderzoek, een tijd waar een en ander aan het licht
komt, welke vroeger verborgen waren om allerlei redenen. Er zijn Bijbelboeken
verloren gegaan als Henoch, andere omwille van vertalingen en interpretaties. Het
ene boek werd canoniek en een ander werd als apocrief afgewezen, buiten de wil
van God. De duivel liet nooit na Gods woorden aan te vallen en twijfel te zaaien,
zoals “In den beginne”!
Wat vandaag opvalt horen wij nu over de (Profetische) Psalmen
van koning Salomo. Psalm 15 van Koning Salomo laat ons
nadenken. Wij lezen daarin het onderscheid tussen mensen die
geloven in Jezus, en anderen die zich laten misleiden door
allerlei valse godsdiensten, ontstaan na de spraakverwarring in
Babel. De ene groep nam zijn god mee als een beeld van een
Olifant, een heilige koe, een leeuw of een afbeelding van de zon,
een beeld van moeder en kind als Semiramis en Tamuz enz.
Wij lezen even de verloren psalm van Salomo vertaald naar het Nederlands. (Bron:
Israel center Jeruzalem)
1 Toen ik vervolgd werd, riep ik de naam van de Heer aan; Ik verwachtte de hulp van
Jacobs God en ik werd gered. Voor u, o God, gebogen u de hoop en toevlucht van de armen.
2 Want wie, o God, is sterk namens hij die u in waarheid belijdt; en welke persoon is machtig
namens hij die uw naam belijdt? 3 Een nieuwe psalm met lied met een gelukkig hart,
de vrucht van de lippen met het gestemde instrument van de tong, de eerste vruchten van de
lippen van een vroom en rechtvaardig hart. 4 Wie deze dingen doet, zal nooit worden gestoord
door het kwaad; de vlam van vuur en toorn tegen de onrechtvaardige zal hem niet raken
5 wanneer hij uitgaat van de tegenwoordigheid van de Heer tegen zondaars om elke verzekering
van de zondaars teniet te doen. 6 Want Gods merkteken is op de rechtvaardigen voor (hun)

redding. 7 Hongersnood en zwaard en zullen verre zijn van de rechtvaardigen;
want zij zullen zich terugtrekken van de vrome zoals die door hongersnood

worden

achtervolgd.

8 Maar zij zullen zondaars achtervolgen en hen inhalen, want zij zullen het oordeel van de
Heer niet ontlopen. 9 Zij zullen worden ingehaald als door die in oorlog zijn ervaren,
want op hun voorhoofd staat het merkteken van

vernietiging. 10 En het erfdeel

van zondaars is vernietiging en duisternis, en hun wetteloze daden zullen hen beneden
in Hades achtervolgen . 11 Hun erfenis zal niet gevonden worden voor hun kinderen, want
wetteloze daden zullen de huizen van zondaars verwoesten. (Psalmen van Salomo 15:1-11)

Het teken, zegel of merkteken van de een christen vinden wij terug in Gods woord.

Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, 2
Korintiërs 1:22 die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze
harten gegeven heeft.
Je bent een aangenomen kind van God of niet, simpel. Je bent een nieuwe
schepping geworden.
2 Korintiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie,

het nieuwe is gekomen.

Een nieuwe schepping is hier opnieuw herschapen naar het beeld van God. (DNA?)
Het teken van de antichrist, is bedoeld tot vernietiging. Een voorloper hiervan zijn de
reeks gevaarlijke vaccins, en een Coronapas! Later de superchip. Het merkteken
666 komt eraan. Wie naar de kerk van de satan wil gaan dient nu al zijn Coronapas
te tonen. (Bezoeken van de H. Mis in Griekenland).
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