het Merkteken van het Beest

“...En het [beest] oefent dwang uit op alle personen, de
kleinen en de groten, en de rijken en de armen, en de
vrijen en de slaven, opdat dezen een merkteken aan hun
rechterhand of op hun voorhoofd gegeven zou worden. En
opdat niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie
het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn
naam heeft. Hier komt de wijsheid te pas: Wie verstand
heeft, berekene het getal van het beest, want het is een
getal van een mens;
en zijn getal is zeshonderdenzesenzestig...”
(Openbaring 13:16-18)

Wat is volgens de Bijbels de favoriete wijze van Satan om God’s kinderen aan
te vallen?
Het antwoord op deze vraag is uiteraard in de Bijbel terug te vinden.
In meerdere verhalen uit het het Oude Testament staat beschreven dat Satan de
autoriteit van de toenmalige regering manipuleerde om Christenen er toe te dwingen
God’s geboden te verbreken.
VOORBEELD 1
In Esther 3:2 bijvoorbeeld staat het volgende geschreven;
“...En alle dienaren van de koning die in de poort van de
koning waren, bogen diep voor Haman en wierpen zich
voor hem neer, want aldus had de koning aangaande hem
geboden. Maar wat Mordechaï betreft, hij placht niet diep
te buigen, noch zich neer te werpen...”
In dit verhaal gaf Mordechaï er de voorkeur aan om te sterven
door ophanging liever dan om gehoorzaam te zijn aan de
koning. Het bevel van de koning was namelijk in strijd met het
2e gebod van onze Heere. Het 2e gebod gebied ons namelijk
voor niemand of niets ander neer te knielen dan voor God.
VOORBEELD 2 In hoofdstuk 3 van het boek Daniël maakt Satan wederom gebruik
van de overheid om God’s kinderen er toe te dwingen God’s geboden te verbreken.
In Daniël 3:17,18 lezen we dat Sadrach, Mesach en Abed-Nego het volgende zeiden
tegen hun Koning;
“...Indien het zo zal zijn, onze God die wij dienen, is in staat ons te verlossen uit
de brandende vuuroven en uit uw hand, o koning zal [hij] ons verlossen. Maar
zo niet, het worde u bekend, o koning, dat wij úw goden niet dienen, en het
gouden beeld dat u hebt opgericht, zullen wij stellig niet aanbidden...”
Sadrach, Mesach en Abed-Nego kozen dus liever voor de dood door de brandende
vuuroven dan voor het verbreken van 2e gebod.
VOORBEELD 3 In het 6e hoofdstuk van het boek Daniël, gebruikt Satan wederom
de autoriteit van de regering om de kinderen van God er toe te dwingen de geboden
van God te verbreken. Daniël koos er voor om te sterven in een leeuwenkuil als
alternatief op het verbreken van het 1e gebod. Daniël 6:16 beschrijft dit als volgt;
“...Bijgevolg gaf de koning zelf bevel, en zij brachten Daniël en wierpen hem in
de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tot Daniël:
“Uw God die gij met standvastigheid dient, Hij zal u verlossen...”

In alle drie de bovengenoemde verhalen uit het Oude Testament werden de
veroordeelden door God beschermt en gered van een schijnbaar zekere dood.
Mordechai, uit het 1e voorbeeld, werd vereerd. Dit is terug te lezen in het boek
Esther 6:11 en Esther 8:2-15. Vervolgens werd hij de rechterhand en troonopvolger
van de Koning, lees Esther 9:4, en Esther 10:2,3.
En tot slot werden de vijanden van Mordechai zelf opgehangen, lees Esther 7:9,10.
Het vuur wat zevenmaal heter gestookt werd dan gewoonlijk
en wat bedoeld was om Sadrach , Mesach en Abed-Nego uit
het 2e voorbeeld volledig te verbranden deed hen uiteindelijk
niets omdat de Zoon van God zich bij hen in het vuur voegde.
Lees Daniel 3:23-28. De mannen die hen in eerste instantie
in het vuur wierpen stierven uiteindelijk zelf door het vuur, dit
is terug te lezen in Daniël 3:22.
De hongerige leeuwen uit het 3e en laatste voorbeeld werden
door God tegengehouden om Daniël te verscheuren. Echter,
de mannen die Daniël openlijk beschuldigd hadden, werden
met hun vrouwen en kinderen in de leeuwenkuil geworpen en
hun beenderen werden verbrijzeld door de hongerige
leeuwen. Dit alles is terug te lezen in Daniël 6:22-24.

De bovenstaande voorbeelden zijn allemaal afkomstig van verhalen uit het
Oude Testament.
In de tijden uit het Nieuwe Testament eiste de Romeinse wet van haar burgers dat
zij de Romeinse Heersers aanbaden. In Handelingen 12:21,22 lezen we hierover
het volgende;
“...Maar op een vastgestelde dag stak Herodes zich in een koninklijk gewaad en
nam op de rechterstoel plaats, en hield een openbare toespraak tot hen.
Waarop het bijeengekomen volk schreeuwde: een stem van God en niet van
een mens...”
De geschiedenis kent tal van documentaties van Christenen die op de meest
gruwelijke manieren om het leven zijn gebracht in het Romeinse Colloseum omdat zij
weigerden het 1e gebod te verbreken.
Later transformeerde het Heidense Rome in het Pauselijke Rome. Het is vastgelegd
in de geschiedenis dat:
“...de Superieure Pauselijke autoriteit verkregen is door de wet van de
Romeinse Keizers, de Ceasars...”

Dit citaat is o.a. terug te vinden in het boek ‘Prompta Bibliotheca Canonica’,
geschreven door Lucius Ferraris.
De Vaticaanse wetgeving eist de zowel de aanbidding van de Pausen als de verering
van de Eucharistie, Iedere toegewijde Rooms Katholieke kan dit bevestigen als feit.
De volgende uitspraak is van Paus Johannes de 22e en is afkomstig uit het Rooms
Katholieke tijdschrift ‘Extravagantes’;
“...Wie niet gelooft dat onze Heere, God, de Paus, de besluiten kan nemen waarvoor
hij is aangewezen om te nemen, is een ketter. En als iemand zegt dat in het heilige
sacrament van de eucharistie, Christus, de enige Zoon van God, niet verheerlijkt
dient te worden met de aanbidding van de latria, wat klaarblijkelijk wel zo is, en
tegelijkertijd ook niet vereerd dient te worden zoals dat wel een gewoonte is van de
kerk, of openbaar voor de mensen geplaats kan worden om vervolgens door de
mensen te worden verheerlijkt, en wie claimt dat de verheerlijkers daarvan aan
idolisatie of afgoderij doen, laat hen in hun banvloek blijven...”
Het moge duidelijk zijn dat de Rooms Katholieke Kerk hier
afwijkt van wat de Bijbel ons leert en zich met uitspraken als
“onze Heere, God, de paus” overduidelijk schuldig maakt
aan blasfemie (God’s karakter toekennen aan een mens).
Ook het in de ‘banvloek’ laten blijven van ‘ketters’ is, op zijn
zachts gezegd, niet erg Christelijk. Maar goed...
we gaan verder,
Er staat gedocumenteert dat er meer dan 500 miljoen
Christenen (!) zijn vermoord door het Vaticaan tussen 538
na Christus en het jaar 1798, puur omdat zij het 1 e gebod
weigerden te verbreken.
(oftewel ‘de Grote Verdrukking’, lees Markus 13:23)
De heer W.E.H. Lecky schreef in het boek ‘History of the Rise and Influence of the
Spirit of Rationalism in Europe’ volume 2 in de 1910 editie op bladzijde 32 hierover
het volgende;
“...Dat de Kerk van Rome meer onschuldig bloed heeft vergoten dan welk ander
instituut dan ook die ooit heeft bestaan onder de mensheid, zal door geen protestant
die voldoende kennis heeft genomen van de geschiedenis in twijfel worden
getrokken. Het is onmogelijk om een volledig beeld te krijgen van het aantal van haar
slachtoffers, en het is vrij duidelijk dat geen kracht van iemands verbeelding zich ook
maar enigzins kan voorstellen hoe erg haar slachtoffer hebben geleden...”
Lees ook bladzijde 266 van de Katholieke Encyclopedie volume 12. om hier meer
over te weten te komen.

Uit een diepe angst voor het bloederige verleden leren de meeste niet-Katholieke
kerken ons vandaag de dag dat God’s wet niet meer van kracht is. Dit doen zij zodat
ze niet vervolgd worden voor het gehoorzamen van God’s wet.
Kerk-denominaties als o.a. Protestantse Kerk, de Jehova’s
Getuigen, de Mormonen en zelfs en de Zevende-dag
Adventisten maken zich schuldig aan deze, op angst
gebaseerde, doctrine.
Maar waarom staat de Duivel er zo op God’s kinderen
één of meerdere van de 10 geboden te laten verbreken?
het antwoord is helder en simpel; Satan weet dat Christenen die de Wet van de 10
geboden in ere houden het merkteken van het beest NIET zullen ontvangen.
In Openbaring 14:9-11 (laatste boek in de Bijbel) staat geschreven wat er gebeurd
met alle mensen die het merkteken van beest WEL zullen ontvangen;
“...En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met een luide stem:
Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en een merkteken aan zijn
voorhoofd of op zijn hand ontvangt, zal hij ook drinken van de wijn van de
toorn van God, die onvermengd in de drinkbeker van zijn gramschap is
ingeschonken, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten
aanschouwen van de Heilige engelen en ten aanschouwen van het Lam. En de
rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en dag noch nacht
hebben zij rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het
merkteken van zijn naam ontvangt...”
Wie zijn het die het merkteken van beest NIET ontvangen?
Openbaring 14:12 verklaard het ons;
“...Hier komt het op volharding aan voor de heiligen. voor hen die de geboden
van God en het geloof van Jezus onderhouden...”
Het boek Prediker 12:13 bevestigd dit op de volgende wijze;
“...Het slot van de zaak, nu alles is gehoord, is: Vrees de [ware] God en
onderhoud zijn geboden. Want dit is de gehele [verplichting] van de mens...”
(tevens een mooi antwoord op de vraag; Waarom bestaan we?)
In Openbaring 13:16,17 staat;
“...En het [beest] oefent dwang uit op alle personen, de kleinen en de groten,
en de rijken en de armen, en de vrijen en de slaven, opdat dezen een merkteken
aan hun rechterhand of op hun voorhoofd gegeven zou worden. En opdat
niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie het merkteken, de naam
van het beest of het getal van zijn naam heeft...”

Waarom is dit merkteken zo belangrijk? En wat zijn eigenlijk de eigenschappen
van een merkteken?
Overheidsverklaringen dienen altijd voorzien te zijn van een merkteken, of officiele
‘zegel’, van goedkeuring t.b.v. de validiteit van het document.
maar wat zijn nu eigenlijk de preciese eigenschappen van zo’n merkteken of zegel
die overheidsinstanties toepassen?
Nou, een officiele zegel, tegenwoordig beter bekend als een ondertekening, dient ten
alle tijde te bestaan uit drie distinctieve kenmerken voordat deze wettig verklaard
kan worden;
1- het eerste kenmerk is de naam van de ondergetekende ambtenaar.
2- het tweede kenmerk is de titel of functie van de ondergetekende ambtenaar.
3- en het derde en laatste kenmerk is het terrein waarin de ambtenaar zijn ambt
dient te vervullen.
ter illustratie wil ik het zojuist genoemde model toepassen op een oudAmerikaanse president;
Om een document of verklaring geldig te maken dient die voorzien te zijn van,
nummer 1, zijn naam: George Washington. nummer 2 zijn titel; President. en
nummer 3, het terrein behorend tot zijn titel of functie; De Verenigde Staten.
Samengevoegd luidt zijn ondertekening of ‘verzegeling’ als volgt;
George Washington, President van de Verenigde Staten.
Ieder document dient op deze wijze ondertekend te zijn voordat het rechtsgeldig
verklaard mag worden. Zonder deze verzegeling is het niets anders dan een
waardeloos vel papier met tekst er op.

De Heere, onze God, heeft een Koninkrijk, een hemels Koninkrijk om precies te
zijn. Ook heeft Hij een geldig document van de Wet die hoort bij dat Koninkrijk. En
daarmee doel ik uiteraard op de Wet van de Tien Geboden die in steen
geschreven staan. De 10 geboden kun je terugvinden in Exodus 20:1-17.
In de Tien Geboden kunnen we het merkteken, of zegel, van God terug vinden;
namelijk in het 4e gebod (Exodus 20:8-11)
Hierin staat o.a. het volgende;
“...Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt...”
In de volledige passage kunnen we alle noodzakelijke eigenschappen van een
officiëel merkteken of zegel terug vinden. Zonder deze eigenschappen zou het
niets anders zijn dan woorden die in steen geschreven staan.
Dus wederom, een officieel merkteken,
zegel, of ondertekening dient ten alle
tijden te bestaan uit de volgende 3
eigenschappen:
nummer 1 Zijn naam; de Heere
“...Ik ben de Heere, dat is mijn
Naam...” Jesaja 42:8
nummer 2 Zijn titel; Schepper, want in
die passage staat;
“...want in zes dagen heeft de Heere
de hemel en de aarde gemaakt...”
en daarmee verklap in eigenlijk al wat er bij nummer 3 komt te staan, namelijk het
terrein waar de Heere de Schepper van is, oftewel; de Hemel en de aarde.
samengevoegd staat er bij het merkteken van God dus het volgende:
De Heere, Schepper van de hemel en van de aarde.
Zoals gezegd zijn alle drie de eigenschappen van dit merkteken verwerkt in het
4e gebod van de Tien geboden. In zijn volledigheid luid dit 4e gebod als volgt;
“...Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt. U dient zes dagen dienst te
verrichten en gij moet daarop al uw werk doen. Maar de zevende dag is een
sabbat voor de Heere, uw God. Op die dag moogt gij geen werk doen, gij, noch
uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch
uw inwonende vreemdeling die binnen uw poorten is,
want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde, de zee en alles wat
daarin is, gemaakt, en vervolgens rustte Hij op de zevende dag. Daarom
zegende de Heere de sabbatdag en heiligde hem...” Exodus 20:8-11

Het vierde gebod is dus een bevestiging van Zijn autoriteit als de Schepper en als
Auteur van ditzelfde gebod in de Tien Geboden. Door het gebod van de sabbatdag in
ere te houden erkennen, gedenken, en aanbidden wij Hem als onze Schepper.
Psalmen 77:11 verklaard ons;
“...Ik zal de daden van God gedenken; Want ik wil uw wonderdaden van weleer
gedenken...”
Hoe wordt het merkteken van God OF het merkteken van het Beest nu
eigenlijk toegediend?
zoals in mijn les over de Antichrist duidelijk is geworden, heeft het Vaticaan
macht over alle essentiële overheden met wereldwijde macht om te kunnen doen
wat ze willen met de wereld. De Nationale Identiteitskaart, die in de VS ingevoerd
is in mei van 2008 speelt o.a. een grote rol in dit systeem van ‘totale controle’.
Deze kaart bevat alle individuele informatie van een burger die relevant is voor de
overheid zoals;
Je adres, je CV, het reeds afgelegde
opleidingstraject en huidige opleidingsniveau,
medisch dossier, werkverleden en huidige baan,
reisplannen, paspoort-informatie, geboorte-akte,
sofi-nummer, rijbewijs-gegevens, burgelijke
staat, familie-gegevens en zelfs je eventuele
strafblad. Uiteindelijk zal deze ID-kaart de
creditcard en contant geld gaan vervangen.
Normaal gesproken duurde het respectievelijk
72 uur voor de overheid je ervan kon
weerhouden om te kopen en verkopen en je
rekeningen te bevriezen.
De nieuwe ID-kaart maakt het mogelijk ditzelfde binnen
een fractie van een seconde voor elkaar te krijgen,
overal ter wereld! Los hiervan is het alziende oog van
‘Horus’ boven de pyramide, wat Lucifer’s oog
symboliseert, gebruikt als het watermerk van deze
identiteitskaart (staat ook het 1 dollar biljet, zie links).
En alsof dat al niet merkwaardig genoeg is dient ook nog
eens de geloofsovertuiging van de kaarthouder op de
voorkant van de kaart aangegeven te worden...

Maar hoe komt dit merkteken nu in de rechterhand of in het voorhoofd?
HAND
In Jeremia 38:23 lezen we het volgende over waar de term ‘hand’ in de Bijbel
voor staat;
“...en gijzelf zult niet aan hun hand ontkomen, maar door de hand van de
koning van Babylon zult gij gegrepen worden, en wegens u zal deze stad
met vuur verbrand worden...”
In Prediker 9:10 staat;
“...Alles wat uw hand te doen vindt, doe dat met uw kracht, want er is geen
werk noch overleg noch kennis noch wijsheid in het graf, waarheen gij
gaat...”
Dus, in de profetie word de term ‘hand’
gebruikt wanneer we tegen onze wil in tot
iets worden gedwongen. Ook beschrijft de
term ‘hand’ ons vermogen om iets te kopen
en te verkopen, ook wel handel drijven, of
simpelweg ons vermogen om te werken.
(VOOR)HOOFD
In het boek Hebreeën 10:16 staat:
”...Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die
dag zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en ik zal die
in hun verstand schrijven...”
Wetenschappers hebben na grondig onderzoek van het menselijk brein
geconcludeerd dat de voorhoofd, of liever gezegd het voorste gedeelte van het
brein, verantwoordelijk is voor het maken van besluiten en
oordelen en voor het bepalen van de vrije wil.
We worden dus verzegeld in het voorhoofd wanneer wij uit
vrije wil bepalen welke wet wij kiezen te gehoorzamen; die
van de mens, of die van God.
Verder worden wij verzegeld in de rechterhand wanneer
wij tegen onze wil in gedwongen worden om God’s wet te
verbreken.
Kortom; Het merkteken is een KEUZE. Deze keuze is in
geen geval verschillend van de keuze die Mordechai,
Sadrach, Mesach, Aben-Dego, Daniël of de miljoenen Christenen die voor ons
leefden hebben moeten maken.

De vraag is nu; Zal jij de Wet van God gehoorzamen? of die van de mens?
In Mattheüs 16:25 zegt Jezus Christus hierover het volgende;
“...Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; maar wie zijn leven
verliest om Mij, die zal het vinden...”
Maar als de sabbatdag, zaterdag dus, het merkteken van God is, wat is dan
het merkteken van het beest?
We weten al dat het Vaticaan in Rome het 1e beest uit de openbaring is (het
beest uit de zee). Dat gezegd hebbende wil ik het volgende citaat met jullie delen
afkomstig uit de ‘Catholic Record of London’ Ontario, van 1 september 1923;
“...Zondag is het merkteken van ons gezag...de kerk staat boven de Bijbel, en
de inachtneming van de verandering van de sabbatdag door velen ondersteunt dit
feit met het nodige bewijs...”
Wat hij hier dus eigenlijk zegt is: het feit dat het ons gelukt is, bewijst dat wij dat
gezag hebben. Ze vertellen daar niet bij dat het ze niet gelukt zou zijn als ze geen
dood en verderf hadden gezaaid en angst hadden gegenereerd bij iedereen die
de geboden van God in acht nam, maar goed...
Zal de wet aangaande zondag als verplichte rustdag ons opgelegd worden?
Het antwoord op die vraag is tegenwoordig overal te vinden, waaronder ook in
een Katholiek verslag uit “The Lord’s Day Alliance, Twenty Fifth Report”;
“...Deze organisatie [de RKK] staat er voor garant om op iedere mogelijke manier
bij te dragen aan de invoering van de wettelijke verplichting de zondag-rust in
ere te houden. Ons Nationale toezicht vereist van al haar welwillende burgers om
actief deel te nemen aan de handhaving van de Amerikaanse sabbatdag.
Zondag-wetten zullen hoe dan ook opgelegd moeten worden...”
Op 7 juli 1998 schreef Paus Johannes Paulus de tweede in sectie 67 van ‘Dies
Dominie’ het volgende;
“...Christenen zullen er van nature naar streven om er op toe te zien dat het
civiele rechtssysteem hun taak om de zondag-rust te houden respecteert...”

Is Rome van plan al deze bedreigingen ten uitvoer te brengen?
De volgende woorden zijn van Kathleen R. Hayes, te vinden op bladzijde 3 van
de ‘NRI Trumpet’ februari 1993
“...Het idee van een opnieuw in het leven geroepen Heilige Officie van de
Inquisitie zal sommige onverschillig laten en anderen zullen er aanstoot aan
nemen. In ieder geval is het zo dat de Heilige Officie nog steeds gewoon bestaat,
de naam is alleen maar gewijzigd. Paus Johannes Paulus de tweede heeft een
cruciale rol gespeeld in de totstandbrenging ervan. Men zou kunnen suggereren
dat dit, door Ratzinger-bestuurde agentschap enkel bedoeld is als een poging van
de Katholieke Kerk om het communisme en de gebruiken van ketterende
priesters uit te roeien. Echter, de plannen van Johannes Paulus de tweede om
“Gods mandaat” uit te voeren door een globale Kerk en Staat regering te
bewerkstelligen die vervolgens haar werkwijze volledig zal baseren op de
traditionele Romeinse Theologie, is genoeg reden voor opschudding. Martin
Malachi heeft in zijn boek: “The Keys of this blood” al vermeld dat de Paus andere
geloofs- en levensovertuigingen niet zal tolereren, niet van burgers maar ook
niet van mensen binnen de kerk zelf. In het regeren van Johannes Paulus de
tweede zal de wereld een ware tiran aanschouwen die op een meedogenloze
wijze orders geeft ten nadele van zij die hij als ketters of als immoreel
beschouwd. Bovendien zal Paus Johannes Paulus de tweede net als zijn
voorgangers de zogenaamde “Goddelijke mandaat” ten uitvoer brengen in de
naam van Christus, of wellicht Maria. God behoede ons allen...”
Lijkt me duidelijk, toch?
Ga naar de website Remnantofgod.org/sabatak (engelstalig) om meer te lezen
over dit onderwerp waaronder ook de rol die de media in dit alles heeft.
Of nog belangrijker, kopiëer en plak de volgende URL om een uitgebreide video
te zien van wat de rol van VS in dit alles is, en om er achter te komen wat de
reeds ingevoerde 501c3 belastingstatus precies inhoudt;
http://www.youtube.com/watch?v=U8ha0sdhlZI&feature=plcp
Om meer te weten te komen over het verloop van de oplegging van het
merkteken van het beest adviseer ik je de laatste 5 hoofdstukken van het
volgende boek zorgvuldig door te lezen;
“The Great Controversy between Christ and Satan” van zuster Ellen G. White
(profeet) De e-book versie is terug te vinden op deze website;
“De grote strijd tussen Christus en Satan”
http://sdr-nl.zzl.org/links/

Ik hoop dat dit alles u in dezelfde geest heeft bereikt als waar het u mee gegeven
is. De waarheid is de waarheid. Het feit is, Je kunt altijd een compromis sluiten
met een leugen, maar met de waarheid valt niet te discussiëren.
God zegene u allen,
Amen.

REMEMBER...

