
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elon Musk heeft aangekondigd dat zijn Neuralink chip binnenkort geïmplanteerd kan 
worden in het menselijk brein, afhankelijk van goedkeuring door de FDA, mogelijk al binnen 
6 maanden. In 20 minuten implanteert een robot het apparaatje, via 64 connectoren wordt 
het implantaat met de hersenen verbonden. 
Het lijkt erop dat 2023 een -zacht uitgedrukt- zeer interessant jaar gaat worden met de 
introductie van digitale valuta (CBDC) en ID, een wereldregering (new world order), een één 
wereldreligie (chrislam), implantaten in de menselijke hersenen, dreigende voedsel-, 
klimaat- en energieproblemen, mogelijk nieuwe epidemieën en vergeet vooral ook al die 
UFO's niet, die ineens door de lucht schijnen te vliegen. 
De media staan bol van de berichten over al deze onderwerpen, maar er is 1 boek actueler 
dan ooit: de Bijbel. En weet je waarom? 
Omdat de Bijbel de waarheid vertelt en we een alwetende God hebben, Die ons daarin heeft 
laten weten, waar het naartoe gaat. 
 
De boeken Daniël en Openbaring, duizenden jaren geleden geschreven, vertellen in de taal 
van toen al dat er een wereldrijk zal komen, dat geleid gaat worden door een wereldleider 
(de antichrist); deze wereldleider zal door alle mensen aanbeden willen worden, daarvoor is 
een al bestaande éénwereldreligie nodig; ook zal hij eisen dat iedereen zijn merkteken 
accepteert, in de rechterhand of op het voorhoofd. Heb je dat merk niet, dan kun je niet 
deelnemen aan het economisch verkeer.  
Praktisch gezien kon dit voor onze tijd allemaal niet, alleen al het feit dat alle mensen deze 
leider moeten kunnen zien om hem te kunnen aanbidden, was voorheen onmogelijk. Nu is 
alle benodigde technologie daarvoor aanwezig (denk alleen nog eens terug aan The 
Giant....of de ontwikkelingen in de hologram-technologie, zie onderstaande links), evenals 
voor het controleren van een merkteken en het daardoor invloed uitoefenen op en checken 
van het aan- en verkoopgedrag van mensen. 



Dit alles gaat volop spelen in de Grote Verdrukking, de meest ellendige periode die de 
mensheid en de aarde ooit gekend hebben of nog zullen meemaken. In die periode zal er 
sprake zijn van enorme natuurrampen, hongersnood, ziekten etc.  
Voordat deze Grote Verdrukking aanbreekt, zal de Here Jezus Zijn volgelingen, Zijn bruid, op 
komen halen, in de zgn. Opname. In minder dan geen tijd, de Bijbel spreekt over de 
'twinkling of an eye', een oogwenk, zullen zij weg zijn. Uiteraard zullen de wereldleider met 
zijn maatjes dat moeten kunnen verklaren en daar komen die UFO's en aliëns om de hoek 
kijken: die hebben vast al die mensen gekidnapt.... Nee dus. 
Je ziet, als je om je heen kijkt, dat de tekenen van de eindtijd zoals de Bijbel die beschrijft, al 
volop aanwezig zijn; de aanloop naar de Grote Verdrukking is duidelijk aanwezig, dus dat 
betekent dat de Opname vlak voor de deur staat. Vergelijk het met kerst: als de winkels hun 
etalages vol hangen met dennengroen en kerstballen, dan weet je dat de kerstdagen eraan 
komen.  
Mocht je deze vreselijke tijdsperiode willen missen, dat kan: geef je leven aan Jezus. 
Hoe? Kijk op onderstaande afbeelding van de ABC's.  
En ben je -wat ik écht niet hoop- nog op aarde nadat de Opname heeft plaatsgevonden, je 
mist mensen in je omgeving en hoort over nog eens miljoenen anderen die zijn verdwenen 
en volgens zeggen door UFO's oid zijn meegenomen, denk dan nog eens terug aan deze post. 
En weet dat je ook dán nog de mogelijkheid hebt, om je leven aan Jezus te geven, maar weet 
dan ook dat de prijs hoog zal zijn; om het eeuwige leven te ontvangen, zul je met je aardse 
leven moeten betalen. 
Dus lieve mensen, als alle tekenen ons laten zien dat de tijd voordat Jezus terugkomt, nog 
maar heel kort is, wacht dan alsjeblieft niet tot het te laat is....... Ontloop de misère die in het 
verschiet ligt en laten we samen meegaan als de Here Jezus terugkomt! 
En laat je tot dat moment door alle duisternis en nare dingen, die momenteel in de wereld 
spelen, vooral niet ontmoedigen: til je hoofd omhoog, richt je blik naar boven, want daar 
komt je redding vandaan!  
Kom Here Jezus, kom spoedig, Maranatha! 
 
Artikel mbt Neuralink: 
https://www.theguardian.com/.../elon-musk-brain-chip... 
The Giant: 
https://youtu.be/wF2JaU7KMwk 
 

Nota Biblespace 

Dit artikel doet vele christenen opnieuw nadenken. Velen vragen: Waar gaan wij 

naartoe?  Bijna tweeduizend jaar geleden schreef de apostel Johannes de brief van 

Openbaring -Apocalyps daarin stond wat wij vandaag snel voor onze ogen zien 

gebeuren. Velen zijn onwetend en leven in duisternis, gevangen door oude tradities. 

Wij verwijzen naar onze verklaring van de Apocalyps! 

Jezus staat aan de deur van uw hart te kloppen doe toch open, en Hij zal je vriend 

worden! 

https://biblespace.wordpress.com/2022/10/10/650009/ 
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