
 

 
Bill Gates heeft onder het nummer 666 een patent aangevraagd op 
het implanteren van microchips via vaccinatie. Het patent draagt 
het Teken van het Beest en er is een connectie met de New World 
Order. Is dit een duivels plan van de elite om de wereldbevolking 
tot digitale slaven te maken, of is het onzin allemaal? 
 
Graag wil ik verwijzen naar mijn Bijbelverklaring over het boek  Openbaring, waarbij ik 
vele  jaren terug enige uitleg gaf aan dit getal 666 (Bron.L.Warris) 
https://biblespace.files.wordpress.com/2020/04/openbaring-2020-rg..pdf 
 
 

De Hebreeuwse letters hebben een getalswaarde 
 
Samech betekent : Slang met getalswaarde : 60 
 Waw  betekent : haak of verbinding  (G5) met getalswaarde  : 6 
 Tav  betekent : (merk)teken of kruis  :  600    
 

samen 666 
 
Deze chip in voorbereiding zal de antichrist (slang) in gebruik nemen. Het zal met hem 
verbonden worden (haak of verbinding) ter controle. Dit (merk)-teken zal door de 
toekomstige wereldregering eerst gedwongen en dan verplicht worden.  
 

Vloek of zegen? Kunt u lezen? 
 
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, 
Openbaring 14:10 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. Openbaring 14:11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle 

eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al 
wie het merkteken van zijn naam ontvangt. 
 
Wij zien vandaag al een blinde gehoorzaamheid bij de meerderheid, enkel niet bij 
Bijbelgetrouwe christenen en anderen die later tot geloof in Jezus zullen komen na de 
opname!  
 
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, 
Openbaring 13:17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 
Openbaring 13:18 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. 
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