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HET TEKEN VAN HET BEEST 
 
De bijbel staat vol profetieën die zijn 
uitgekomen, maar ook vol profetieën 
die nog moeten uitkomen. Een 
profetie van zo′n 1910 jaar geleden, 
die vandaag de dag in proces is en 
steeds dichter haar uitvoering 
nadert, gaat over het nummer van 
het beest: 
 
"En het [beest] maakt, dat het aan allen, 
kleinen en groten, en rijken en armen, en 
vrijen en dienstknechten, een merkteken 
geeft aan hun rechterhand of aan hun 
voorhoofden; en dat niemand mag kopen 
of verkopen, dan die dat merkteken heeft, 
of de naam van het beest, of het getal van 
zijn naam. Hier is de wijsheid: die het 
verstand heeft, berekene het getal van het 
beest; want het is het getal van een mens, 
en zijn getal is zeshonderd zes en 
zestig." (Openbaring 13:16-18) 
 
Voordat we gaan letten op de plaats van 
het merkteken, laten we eens kijken naar 
het merkteken zelf. We zien in vers 17, 
dat niemand mag kopen of verkopen, dan 

die dat merkteken heeft, of de naam van 
het beest, of het getal van zijn naam. En 
in vers 18 zien we, dat het te maken heeft 
met het getal zeshonderd zes en zestig.  
 
Zoals bekend, wordt in de winkels al vele 
jaren met de barcode gewerkt. Hierdoor 
gaat het afrekenen bij de kassa snel, 
doordat deze code wordt gelezen door 
een laserapparaat.  
 
Studie van de verschillende getallen onder 
de barcode toont ons, dat het cijfer zes als 
enige twee dunne strepen vlak naast 
elkaar laat zien. Verder zien we, dat de 
eerste strepen, de middelste en de laatste 
ook twee dunne strepen vlak naast elkaar 
zijn en dus te lezen zijn als 666. 
 
Laten we nu eens kijken naar de plaats 
van het merkteken: 
 
De microchip is niet meer uit ons dagelijks 
leven weg te denken. En helemaal als het 
gaat om financieel verkeer. Nu gaat ook 
de studie van de microchip steeds verder 
en zijn de financiële instellingen het er 
over eens dat de meest zekere vorm van 
betalen bereikt wordt als de mens een 
microchip zou hebben ingeplant.  
 
Zo′n microchip zou dan moeten worden 
gevoed door het lichaam zelf. Deze 
microchip ter grootte van een rijstkorrel is 
er ondertussen en bevat een verzender en 
een oplaadbare batterij. De batterij wordt 
gevoed door een warmte gekoppeld 
circuit, welke voltage produceert door 
lichaamstemperatuurveranderingen. 
 
De geleerden vonden slechts twee 
geschikte en doelmatige lichaamsplaatsen 
voor de microchip: het voorhoofd en de 
rug van de hand, vooral de rug van de 
rechterhand.  
 
(Bron: www.geocities.com/ 
heartland/pointe/4171/profeticword.html) 
 
 


