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De vrijheid die we vandaag de dag hebben is geleidelijk aan het verdwijnen, zelfs in de beste democratieën. Er
komt binnenkort slavernij aan, in elk opzicht. Slavernij in kerken, waar de geestelijkheid de leken heeft overwonnen,
met valse en vreemde leerstellingen; geld is hun god geworden. Politici hebben gelogen tegen de mensen, beloven
betere dagen, maar de dood en de hel galopperen naar de achtergestelde volken in onze maatschappij. Verschrikkelijk
beleid dat de mensheid tot slaaf maakt, wordt met wetten
ingehuldigd die vervolgens de levens van de massa
verdoemen. Corruptie is nu de nieuwe norm en heeft de
samenleving doordrongen, zodanig dat het normale als
abnormaal en het abnormale als normaal wordt gezien.
De bankiers zijn op hun mars naar oorlog, en al heel snel
zullen de mensen hulpeloos zijn. Herinner de beroemde
Amerikaanse president, die ooit zei: 'dat de banken
gevaarlijker zijn dan een staand leger'. De banken brengen
de mensen geleidelijk aan in schulden, in veel opzichten;
ze hebben het gemakkelijk gemaakt om te lenen, zelfs als u
niet gekwalificeerd bent. Studenten nemen de beschikbare leningen met een hoge rente terwijl ze niet over een baan
beschikken, hetzelfde geldt voor woningen en auto's. Hebt u ooit gekeken naar de overeenkomsten die u tekent bij
financiële of verzekeringstransacties, inclusief creditcards? Kijk naar de rentetarieven en straffen, dit is gebondenheid
die geleidelijk leidt naar het merkteken van het beest (Openbaring 13:16-17).
Deze dingen worden mogelijk gemaakt door de vreemde god, genoemd in Daniël 11:39, dat wil zeggen, het
computersysteem. Het computersysteem van uw mobiele telefoon kan u tot voorbeeld zijn van de god die Daniel zag.
Daniël 11:39 zegt: "En hij zal de vastigheden der sterkten maken met den vreemden god; dengenen, DIE HIJ
KENNEN ZAL, ZAL HIJ DE EER VERMENIGVULDIGEN." Kijk naar de manier waarop mensen over computers
denken, ze verheerlijken, er afhankelijk van zijn en er op vertrouwen, vooral de smartphones. Er komen nog meer
slimme telefoons aan en de mensen vereren onbewust hun mobiele telefoons, waardoor die tot een god worden.
Wat gebeurt er wanneer deze goed bedoelde technologie in de handen en onder absolute controle van de mens der
zonde, de antichrist terecht komt? Hij zal samen met zijn generaals waaronder bankiers, geestelijken, politici,
militaire experts en meer, de wereld beheersen met behulp van de computer. Iedereen zal worden gevolgd, er zal geen
plaats zijn om u te verbergen. De satelliet is weer een andere computerapparatuur die helpt om de hele wereld tot een
klein gebied terug te brengen en iedereen traceerbaar te maken.
Het kwaad hiervan zal duidelijk zijn en vergroot worden wanneer de mensen noch zullen kunnen kopen
noch verkopen zoals beschreven in Openbaring 13:17.
1.) Het getal is zeshonderd zes en zestig. De bijbel zegt, die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want
het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
2.) Het merkteken van het beest zou in een vorm kunnen komen waar velen zich niet van bewust zullen zijn. Bid om
in de opname te mogen ontsnappen. Kijk bijvoorbeeld naar auto's, ze hebben een naam, een cijfer en een markering
van hun fabrikanten opgelegd gekregen. Dit is het beestpatroon dat geleidelijk binnenkomt. Het merkteken op deze
auto's is de logo, de naam is de maker en het (type) nummer is bijvoorbeeld, 300s, 200, 180k, 100m enz. De satan is
geleidelijk maar consequent het de mensen comfortabel aan het maken met komende wereldveranderingen, met
daarbij het verwelkomen en accepteren van het merkteken van het beest.
Leer dit uit Openbaring 13:16-17 waarin staat: "En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en
armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat
niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams."
1.) Het beest uit de aarde is de valse profeet, die iedereen er toe aan zal zetten om het merkteken aan te nemen.
2.) De naam en het getal zijn één en worden stiekem in het merkteken ingesloten.
3.) Het merkteken bevat de naam en het getal.
4.) Hoe ziet het merkteken er uit, dat ook de naam en het getal is.
5.) De Apostel Johannes zag de naam, het getal en het merkteken.
6.) Het getal en de naam kunnen opvallen, maar het merkteken is verborgen.
7.) Is er een Grieks of Egyptisch merkteken dat de naam en het nummer ook kan vertegenwoordigen?
8.) Als dat zo is, is het merkteken de geheime verschrikking voor degenen die de opname zullen missen en op aarde
zullen achterblijven.
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9.) Het merkteken zal op het voorhoofd of in de rechterhand gegeven worden.
Zoals we kunnen zien, zal het merkteken eerst in het geheim verschijnen, maar zal het de dood betekenen voor het
weigeren ervan na de opname. Het getal 666 of de naam van de anti-Christ wordt in het merkteken weergegeven en
verborgen. Het merkteken is de belangrijkste misleiding, omdat het onopgemerkt in de wereld zal sluipen. (Luister
naar de CD #1741 "The Departure" van Neal Frisby www.nealfrisby.com).
Het merkteken van het beest zal door velen worden
aangenomen:
1.) Degenen die Jezus Christus hebben verworpen als Heer en
Redder.
2.) Degenen die teleurgesteld zijn in God omdat ze de
opname hebben gemist, bijv. de Pinkstermensen.
3.) De onwetende die zich niet druk maakte om dingen uit de
bijbel.
4.) Degenen die worden misleid door de listigheid van de
antichrist, ja, sommige Joden.
5.) Sommige dwaze maagden; dit zijn religieuze mensen,
zoals die van het fundamentalisme/protestantisme.
6.) Degenen die dit leven als “ach, je leeft maar één keer”
zien en het als de real deal nemen, zoals degenen die de
welvaart aanbidden.
7.) Religieuze misleiders die in schaapskleren verhuld zijn.
8.) Zij die bedrogen zijn en daardoor het evangelie van Christus afwijzen en dat van de antichrist zullen accepteren,
Openbaring 19:20.
9.) En iedereen wiens namen niet in het boek des levens zijn opgenomen. Openbaring 20:15 luidt: "En zo iemand niet
gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs." Lees ook Openbaring
13:8.
Het merkteken van het beest zal in de periode van de grote verdrukking wreed zijn en de enige geaccepteerde
passage zijn om vrij te kunnen leven, maar dan wel geketend. Het is een merkteken dat velen niet herkennen totdat
het te laat is. Tegenwoordig kennen mensen het getal 666 in de Engelse nummers. De naam anti-christ in het Engels
of Cristo kan in andere talen weer iets anders betekenen. Zowel de naam als het getal kunnen verborgen zijn in één
eenheid, het merkteken. Dit merkteken dat zowel de naam als het getal bevat, lijkt te zijn verborgen in oude
beschavingen en talen zoals Egyptisch of Grieks. Het is op dit moment verborgen, maar degenen die achterblijven
zullen het merkteken in werking zien.
U hoeft hier niet te zijn om het merkteken van het beest in actie te zien, om er achter te komen of het Grieks of
Romeins of Egyptisch of Assyrisch zal zijn. Het zal dan verschrikkelijk op de aarde zijn, omdat de genade van God
beperkt zal worden; dit is een periode van Gods oordeel. De sleutel is om u van uw zonden te bekeren en te bekeren,
accepteer de Heer Jezus Christus als uw Heer en Verlosser. Gebruik en profiteer van het bloed en de beloften van
Jezus Christus terwijl het vandaag nog kan. Het merkteken van het beest zal op de aarde worden uitgegeven, terwijl
de uitverkorenen dan alreeds bij de Heere in heerlijkheid zullen zijn, waar zij de naam van God op hen geschreven
zullen hebben; Openbaring 3:12 luidt: "Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en
hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods,
namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam."
De vraag is nu: wiens naam wilt u op uw hoofd geschreven hebben, Jezus Christus of de antichrist? De keuze is aan
u. Neem Jezus Christus aan en laat zijn nieuwe naam op u schrijven of neem het merkteken van het beest aan en
wordt voor eeuwig gescheiden van God en de gemeenschap van de verlosten. Onthoud dat het uw eigen keuze is
waar u zult eindigen en welke naam op u geschreven zal zijn, terwijl u nu de tijd en kans hebt. In een uur die u niet
verwacht zal Jezus Christus komen of u uit dit leven roepen, Hij zal het doen. Dan zal het te laat zijn om nog iets te
kunnen beslissen. De keuze is aan u; accepteer Jezus Christus en laat zijn naam op u schrijven. Geef geen kans aan de
man van de duivel, de antichrist, om u te markeren met zijn merkteken. Zorg ervoor dat u Jezus Christus in de lucht
zult ontmoeten. 1 Thessalonicenzen 4:16-18. Na de opname begint de eeuwigheid en er zal geen mogelijkheid meer
zijn om uw bestemming te veranderen. Bedenk waar u de eeuwigheid zult doorbrengen, als u het niet weet, kan het te
laat zijn.
Douglas Amobi
PVO82 – Het Merkteken, De Naam Of Het Getal Van Het Beest Is Nabij - www.NealFrisby.nl

