
         
 

WIST U DAT? 666 – 777 

31 juli 2022, Tegenstroom 

 

We zien dat de agenda 2030 steeds verder wordt uitgerold. 

Moeten we ons zorgen maken over de volgende evolutie? 

 

 De elektronische identiteitskaart zal in voege komen in plaats van CST en het Europees 

digitaal coronacertificaat (reispaspoort). Dit wordt een soort portefeuille  met jouw digitale 

gegevens, zoals  jouw gezondheidsgegevens, bankgegevens, rijbewijs, reisgegevens, foto’s, 

diploma’s …(Bron>>)  (Bron>>) 

 De digitale euro zal men introduceren, eind dit jaar, begin volgend jaar. Het papiergeld 

moet verdwijnen. De Europese centrale bank houdt alle verrichtingen bij, niet meer de 

diverse banken die wij kennen. Deze digitale euro zal gekoppeld worden aan jouw eID, aan 

jouw portefeuille.  

Men beweert uw privacy te zullen respecteren: ’’U toont enkel wat nodig is’. Ondertussen 

kunnen de mensen die jouw gegevens beheren, die ook misbruiken. Wie zal die 

controleren?(Bron>>) 

 Microsoft heeft eind 2019 een patent aangevraagd  met publicatienummer 

WO/2020/060606 om een digitale munt te koppelen  aan een lichaamssensor  (Bron>>). Zo 

kan jouw portefeuille verbonden worden met een microchip onder jouw huid in je hand of 

https://www.tegenstroom.eu/source_opinie/EUROPEES%20DIGITAAL%20ID.pdf
https://www.ninefornews.nl/brussel-wil-toegang-tot-digitale-patientendossiers-in-de-hele-eu-die-wappies-toch-krijgen-ze-weer-gelijk/
https://www.ninefornews.nl/europese-centrale-bank-werkt-aan-digitale-munt-we-worden-de-nieuwe-wef-slaven/
https://www.tegenstroom.eu/source_buitenland/Cryptovalutasysteem%20gekoppeld%20aan%20lichaamssensor.pdf


hoofd.  

Volgens dr. Noah Harari  zal men in de toekomst via deze microchip jouw bewegingen, 

waar je gaat, wat je doet, wat je denkt, … kunnen registreren. Als men niet voldoet aan 

bepaalde criteria kan men u belonen of straffen (bankrekening blokkeren). 

 In Zweden loopt een proefproject om de vaccinatiestatus te koppelen aan een 

geïmplanteerde chip onder de huid. Zo kan men makkelijker jouw vaccinatiestatus volgen.  

(Bron>>). 

 

==>Is men op weg naar het merkteken van het beest 666 van Openbaring 13, 16 waar 

staat dat we niet zullen kunnen kopen of verkopen als we het merkteken niet hebben op 

ons hoofd of onze hand? Het teken van het beest is een absolute voorwaarde  om te 

kunnen deelnemen aan het openbare leven en het handelsverkeer. Er is een volledige 

economische uitsluiting van mensen zonder dit teken.  

 

In Openbaring 14, 1 staat dat de kinderen Gods met het goddelijk zegel 777 op hun hoofd gered 
zullen worden. We vormen een eenheid met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En allen die 
Gods zegel dragen komen in Zijn Nieuwe Aarde en het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel 
neerdaalt (Openbaring 21). 
 

 

Hieronder vind je Bijbelteksten waar het merkteken van het beest en de zegel van God in 

voorkomen.  De teksten spreken voor zichzelf:  

Openbaring 7:3 (HTB) 

‘Wacht! Breng nog geen schade toe aan de aarde, de zee en de bomen, want wij moeten eerst het 

zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren drukken.’ 

Openbaring 9  
3En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk 
de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 Het enige wat zij moesten doen, was de mensen te 
steken die het zegel van God niet op  hun voorhoofd hadden.  
 
Openbaring 13:16 (HTB) 
Het tweede beest had iedereen in zijn macht, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen 
moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets 
kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn of het getal dat het symbool van 
die naam is. 
 
Openbaring 13:18 (HTB) 
Hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is 
het getal van een mens, namelijk zeshonderdzesenzestig. 
 

https://www.dailywire.com/news/video-of-swedish-companys-covid-passport-microchips-implanted-in-hands-goes-viral


Openbaring 14:1 (HTB) 
Ik zag het Lam op de berg Sion staan. Er waren honderdvierenveertigduizend mensen bij Hem. Zij 
hadden zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd. 
 
Openbaring 14:9 – 10 (HTB) Een derde engel volgde hen en riep luid: ‘Wie het beest en zijn beeld 

aanbidt en het teken op zijn voorhoofd of hand laat zetten, zal de wijn van Gods woede drinken die 

onvermengd in de beker van zijn toorn is gegoten. Die zal door vuur en zwavel gepijnigd worden, 

voor de ogen van de heilige engelen en het Lam. 

Openbaring 14:11 (HTB) 

De mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en die het getal van zijn naam dragen, zullen 

geen moment rust meer hebben. 

Openbaring 15 
Bij de glazen zee stonden de mensen die als overwinnaars uit de strijd met het beest, zijn beeld en 
het nummer van zijn naam tevoorschijn waren gekomen. Zij hadden allemaal een harp van God 
gekregen en zongen het lied van Mozes, de dienaar van God en het lied van het Lam: Almachtige 
Here en God. 
 
Openbaring 16:2 (NBG51)  
1. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en 
kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld 
aanbaden. (Degenen die de zegel van God droegen werden blijkbaar gespaard) 
 
Openbaring 20 - Zij heersten als koningen met Christus 
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de 
zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die 
noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en 
op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met 
Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend 
jaren voleindigd waren. 
 
Bron 
Het zegel van God >> 
Het merkteken van het beest>> 
 
 
We moeten beseffen dat er een strijd gaande is tussen goed en kwaad. Het kwaad vermomt zich 

als een lam (Openbaring 13:11)! Dus wees op je hoede en kies voor het goede.  

Op zoek naar God >>  

De Bijbel en wetenschap >> 

 

https://my.bible.com/nl/search/bible?query=het%20zegel%20
https://my.bible.com/nl/search/bible?page=2&q=het%20merkteken%20van%20het%20beest&version_id=75
https://ikzoekgod.be/
https://logos.nl/

