En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat
het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het
beest niet aanbaden, gedood werden. 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,17 en] dat niemand kan
kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van
zijn naam heeft.

Deze Bijbeltekst is de laatste jaren meer in de kijker gekomen, in gemeenten welke
profetische Bijbelstudies hebben gekregen. Bijzonder in onze dagen kan men het
vergelijken met het Coronapaspoort, welke bepaalde “tijdelijke” vrijheden geeft. Doch
dit is enkel een startschot van de wereldpolitieke bedoelingen, waarbij de democratie
en de gezondheid ondermijnd word door de Farmaceutische macht en
onbetrouwbare virologen.
Om nog beter inzicht te krijgen is het goed om de geschiedenis te lezen, waar toen
de christenen ook een kleine minderheid waren. Die wedergeboren christenen
hebben een “zegel” (sphragis). En zijn beschermd en behouden! Ongelovigen zullen
een merkteken krijgen, tenzij de weigeren, dit wordt een “Chargma”. Hier wordt
bescherming van God uitgesloten. (Uw vragen via email: biblespace@hotmail.com)

Ware christenen zijn mensen die verzegeld zijn
toen zij tot geloof in Christus kwamen na belijdenis
van zonde. Zij streven ernaar niet verder in te gaan
tegen de wil van Christus. Ze reinigen hun huis van
alle katholieke en andere vormen van afgoderij. Ze
streven ernaar al hun broeders en zusters lief te
hebben! Op deze wijze bedroeven zij de H. Geest
en elkander niet!
Efeziërs 4:30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld

zijt tegen de dag der verlossing.

Het merkteken in de geschiedenis.
Daar vinden wij ten tijde van de keizers een merkteken welke voorkwam als een
gewoonte bij de dieren, de slaven, ook reeds bij soldaten van een bepaalde orde. Zo
kwam er het idee van eigendom en slavernij.

Met dit Romeins merkteken toonden zij dat ze aanhangers, aanbidders en dienaren
waren van de keizer. Toekomstig lees: de komende antichrist die de wereld verleidt.
Toen werden munten geslagen met de afbeelding van de keizer. Er lag een verband
tussen het beeld van de keizer en was het betaalmiddel! Deze binding vinden wij
terug in de eerste bovenstaande Bijbeltekst. In de toekomst digitaal betalen via uw
ingeplante RFID-chip. De geschiedenis zal zich herhalen op moderne wijze.
Het beeld van de keizer werd ook op de handen van de mensen geplaatst. Ook veel
amuletten werden gemaakt, deze werden niet altijd op het lichaam gedragen, doch
als een godsdienstige tattoo ingesneden, of gebrand.
De profeet Jesaja maakte in zijn tijd al melding van het plaatsen van namen op de
handen. Met de bedoeling wie men aanbad of toebehoorde.

De een zal zeggen: Ik ben des HEREN, een ander zal zich
noemen met de naam Jakob, en een derde zal op zijn hand
schrijven: van de HERE, en de naam Israël aannemen. Jes.44:5
Tijdens de regering van de keizers waren de christenen een
kleine minderheid, en hebben zich hoogstwaarschijnlijk dit
beeld van de keizer niet op hun handen laten plaatsen. Dit
plaatsen op de hand werd aanzien als een schriftelijk bewijs
tijdens keizer Decius. Dit werd aanzien als een aanbidder van
de keizer! Er was geen onderscheid van standen onder de
bevolking.
De overpriesters, de religieuze overheid, wilden Jezus niet aanvaarden als hun
koning! Neen, ze waren aanhangers van de keizer! (Joh.19:15)
Jezus toonde duidelijk dat ze wel belastingen aan de keizer dienden te betalen, maar
God te aanbidden en niet de keizer!
Lucas 20:25 En

Hij zeide tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is,
en Gode wat Gods is.
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