
the Advent Gospel Promotions



Het symbool wat de meest tot onze verbeelding
spreekt!

666



Hoe los je een wiskundige
vergelijking op?
§ Analyseer het probleem
§ Stel de juiste vra(a)g(en)?
§ Gebruik de rekenregels
§ Sluit verkeerde uitkomsten uit
§ Controleer de uitkomst



Waarom is 666 het probeem?

Analyseer het probleem



Het probleem…

§ Het kreeg de macht om dat beeld leven in te
blazen, zodat het beeld van het beest ook kon
spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die
het beeld niet aanbad, gedood zou worden.
Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk
en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op
hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen
mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam
van het beest of het getal van die naam – konden
iets kopen of verkopen. (Op 13:15-17)



Wie is wijs?

Stel de juiste vragen



NBG

§ Hier is de wijsheid: wie verstand heeft,
berekene het getal van het beest, want het
is een getal van een mens, en zijn getal is
zeshonderd zesenzestig.



NBV

§ Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die
inzicht heeft het getal van het beest
ontcijferen; er wordt een mens mee
aangeduid. Het getal is
zeshonderdzesenzestig.



Wilibrodvertaling

§ Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie
doorzicht heeft, kan het getal van het beest
berekenen. Het duidt een mens aan, en het
getal van die mens is 666.



Statenvertaling

§ Hier is de wijsheid: 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.



King James Version

§ Here is wisdom. Let him that hath
understanding count the number of the
beast: for it is the number of a man; and his
number is Six hundred threescore and six.



§ Wat behoren wijze mensen te doen volgens
Johannes?



Openbaring 13:18 nader
bekeken
§ Hier is de wijsheid:



Wijsheid

§ Hoe krijgen we wijsheid?

§ De vreze des HEREN is het begin der
wijsheid,  een goed inzicht hebben allen die
ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand
§ Ps 111:10



Wijsheid

§ Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond
komen kennis en verstandigheid;
§ Spreuken 2:6



Wijsheid

§ Indien echter iemand van u in wijsheid te kort
schiet, dan bidde hij God daarom, die aan
allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt;
en zij zal hem gegeven worden.
§ Jacobus 1:5



Verstand

§ wie verstand heeft,



Verstand

§ Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en
ze doet, zal gelijken op een verstandig man,
die zijn huis bouwde op de rots.
§ Matt 7:24



Verstand

§ ( …) Ik zal mijn wetten in hun verstand
leggen,  en Ik zal die in hun harten schrijven,
(…)
§ Heb 8:10



Verstand in psalm 119

§ V. 34; Geef mij verstand, dan zal ik uw wet
bewaren, en haar van ganser harte
onderhouden.
§ V. 125; Ik ben uw knecht, geef mij verstand,

opdat ik uw getuigenissen kenne.
§ V. 144 (…) geef mij verstand, opdat ik leve
§ V. 169  (…) geef mij verstand naar uw woord.



Openbaring boek van symbolen

Bereken het getal



Openbaring boek van de symboliek.

- Bijv. draak, verwijst naar
- Vrouw op het beest = de afvallige kerk



Symboliek van getallen in de
bijbel
§ 1
§ Het getal 1 wijst ons op de volmaaktheid en

éénheid van God: een enig Here, Deut. 6:4; 1
Kor. 8:6. Wij hebben één God, Gal. 3:20; en 1
Tim. 2:5 zegt: Er is één God en één Middelaar; Ef.
4:4-6 zegt: één Heer, één geloof, één doop, en
één God en Vader. Matt. 23:8, één Meester;
Hebr. 10:14, één offer; Kol. 1:18 en Openb. 1:5:
de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles
de Eerste zou zijn. 1 Kor. 15:23, Christus als
Eersteling. Ef. 1:22, 4:15, tot één Hoofd gegeven
enz



§ 2
§ Het getal 2 spreekt van gemeenschap en

getuigenis: Gen. 1:27; 2:24; Ps. 85:11-12;
Pred. 4:9-12; Matt. 18:16, 20; Marc. 6:7; Joh.
8:17. Verder 2 cherubim, 2 zuilen, 2 Kron.
3:15; het reukofferaltaar 2 ellen hoog; 2 grote
lichten, Gen. 1:16 enz.



§ 3
§ Het getal 3 is dat van de goddelijke Drie-eenheid:

Matt. 28:16; 1 Kor. 12:4-6; 1 Petr. 1:2; 1 Joh. 5:6-10;
Hebr. 13:8; Openb. 1:8. Driemaal heilig, Jes. 6:3;
Rom. 11:36. Drievoudige zegen, Neh. 6:24-26; 2 Kor.
13:13; Openb. 1:5. De tabernakel was 3-delig, Ex. 26-
27. Tempel, 1 Kon. 6. Drie verzoekingen, Matt. 4.
Drie gebeden, Marc. 14; Matt. 26:44. Drie
gelijkenissen, Luc. 15. Drie gaven in Ef. 4:
evangelisten, herders en leraars. Het derde deel:
Openb. 8:9; 12:4. Het derde uur: begin van de
kruisiging, Marc. 15:25; het uur van het gebed, Hand.
2:15.



§ 6
§ Het getal 6 is het getal van de mens in zijn

onvolmaaktheid, moeite en arbeid: zes dagen
het land bewerken; zes watervaten, Joh. 2:6.



§ 7
§ Het getal 7 spreekt van de volmaaktheid in Gods

wegen en handelen: 7 dagen in de week, Ex. 12:15;
Lev. 23:8. Zeven weken, Lev. 23:15. Zeven maanden,
Ezech. 39:12. Zeven jaar, Ezech. 39:9; Dan. 4:32. Na 7
maal 7 jaar een jubeljaar, Lev. 25:8-13. Zeven
zendbrieven, Openb. 2-3. Kandelaar met 7 armen,
Ex. 25:37. Zeven gouden kandelaars, Openb. 1:20.
Zeven Geesten, Openb. 1:4, 5:6; Jes. 11:2. In het
boek Openbaring ook 7 engelen, 7 zegels, 7
bazuinen, 7 schalen, 7 plagen. Verder 7 diakenen in
Hand. 6:3; 7 gelijkenissen in Matt. 13; 7 hoogtijden
des Heren in Lev. 23, enz.



§ 10
§ Het getal 10 drukt de verantwoordelijkheid

van de mens uit tegenover God: de tien
woorden van de wet, Ex. 20 en 34; Deut. 4:13;
het geven van de tienden, Gen. 14:20: 28:22;
1 Sam. 8:15; tien dagen op de proef, Dan.
1:12; Openb. 2:10; tien slaven en tien ponden,
Luc. 19:13; tien horens, Openb. 17:3 enz.



§ 12
§ Het getal 12 geeft aan volmaaktheid in het

goddelijk bestuur. 12 uren, Joh. 11:9; 12
maanden, 1 Kon. 4:7; Openb. 22:2; 12
stammen, Ex. 24:4; Ezech. 48:31; Openb.
21:12; 12 edelstenen, Ex. 28:10; Openb.
21:19-20; 12 toonbroden, Lev. 24:5: 12
fonteinen, Ex. 15:27; 12 discipelen, Luc. 6:13;
Openb. 21:14; 12 manden, Marc. 6:43; 12
legioenen, Matt. 26:53; 12 poorten, Openb.
21:12.



§ 40
§ Het getal 40 is de tijd van opvoeding, beproeving

en regering: in het leven van Mozes, Hand. 7:13;
Deut. 2:7; van Jozua, Joz. 14:7; van David, 2 Sam.
5:4; van Salomo, 1 Kon. 11:42; de woestijnreis
duurde 40 jaar; Elia’s 40 dagen en veertig
nachten, 1 Kon. 19:8; de verzoeking in de
woestijn was 40 dagen, Matt. 4; er waren 40
dagen tussen Christus’ opstanding en
hemelvaart. Zie verder Gen. 7:4; 8:6; 25:20;
26:34; Ex. 2:16; 24:18; Num. 14:34; 33:38; 1 Sam.
4:18; 1 Kon. 6:17; Ezech. 4:6; Jona 3:4.



§ 666
§ Het getal 666 in Openbaring 13:18 is het getal

van het beest en het getal van een mens; in
de Grote Verdrukking zal het door de
getrouwen en verstandigen berekend
worden. ‘Hier is de wijsheid. Wie verstand
heeft, laat die het getal van het beest
berekenen’.



§ berekene het getal van het beest,



Wie is het beest?

§ Openbaring 13:18, verwijst naar het beest dan
in hoofdstuk 13 wordt onthuld.



Kenmerken van het eerste
beest
§ Openbaring 13:1-8
§ 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en

op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het
beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn
muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en
grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn
dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing
achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven
had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie
kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote
woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit
tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot
lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de
hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en
hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal
en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder,
wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht
is, sedert de grondlegging der wereld.



De oplossing is…

§ Roomse kerk



Taak van het tweede beest

§ De mensheid wijzen op de kracht en macht
van het eerste beest en deze te dienen in
plaats van de Schepper van hemel en aarde.



Hoe voert het tweede beest
zijn macht uit
§ V. 13 – doet wonderen
§ V 14 – Brengt macht van eerste beest tot

leven
§ V. 15 – Dwingt tot aanbidding van het eerste

beest
§ V.  16- deelt merkteken uit
§ V. 17 - Alle met dat merkteken kunnen kopen



Controleer de oplossing

§ want het is een getal van een mens



§ 666 is slechts één van de aanwijzingen die
ons aandacht richt naar de beschrijvingen die
wij hebben uit openbaring 13 wie het beest is.

§ 666 moet dus overeenkomen met de
karaktereigenschappen van het Beest

§ Je kunt dus niet aan alles 666 koppelen en
zeggen dat het óók een beest is!!!



En het getal is…

§ , en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.



Identificatie

§ Het beest beschreven in Openbaring 13 met
zeven koppen en tien horens en op zijn
koppen namen van godslastering is zonder
twijfel een presentatie van de macht van
Rome.
§ Het getal 666 is slechts een enkel identificatie

kenmerk van deze macht die in de Bijbel
telkens in een verschillende context wordt
gepresenteerd.



Taalgebruik

§ De taal van de Rooms Katholieke kerk is altijd
Latijns geweest.
§ Het concilie van Trente bepaalde dat Latijn

de autentieke versie van de Bijbel moest zijn.
§ De mis, gebeden, gezangen, canons,

encyclieken en dergelijke  zijn altijd in het
Latijn geweest.



Paus

§ Wanneer de paus ex-cathedra spreekt dan
doet hij dat in het Latijn.
§ De apostel Johannes schreef het boek de

Openbaring in het Grieks en het Griekse
woord ‘Lateinos’ duidt op een Latijns
sprekend persoon en de numerieke waarde
van dit woord is precies 666.



Irenaeus

§ In de tweede eeuw zag de kerkvader Irenaeus
in het woord LATEINOS evenals in het woord
TEITAN - een god van oppositie - de
oplossing voor het getal van een mens
genoemd in Openbaring 13:18. Beide
woorden leveren precies de getalswaarde 666
op.



Italiaanse kerk

§ De Katholieke kerk met haar centrum in
Rome kreeg bekendheid als de Italiaanse kerk
en in het Grieks heeft deze benaming
ITALIKA EKKLESIA precies de getalswaarde
van 666.
§ Al heel vroeg in de geschiedenis werd het

getal 666 op diverse manieren verbonden
met de kerk te Rome















Vaticaan

§ De benaming ‘Latijns priester-vorst’:
LATINUS REX SACERDOS en de titel
VICARIUS FILII DEI leveren beide het getal
666 op.
§ De titel is te vinden op de Tiara, de kroon van

de Paus, en de andere benaming boven de
ingang van het Vaticaan.

6th floor.de – Science Net – The number 666. Written by
Andi.



Periode van de Hervorming

§ Andreas Helwig (c. 1572-1643) noemt
verschillende benamingen voor de paus waarbij
ook VICARIUS FILII DEI.
§ Petrus Bungus beschrijft in een boek

gepubliceerd in Bergamo in 1584-1585 dat het
getal 666 van toepassing is op Luther.
§ De volgelingen van Luther waren er vlug bij om

aan te tonen dat de titel VICARIUS FILII DEI die
op de pauselijke tiara zou staan 666 opleverde.
Georges Ifrah, From One to Zero, A Univ. Hist. of Numbers,
p. 307.



Bevestiging
Alfred W. Crosby verwijst ook naar de berekening

van de Katholieke mysticus Petrus Bungus en
naar de reaktie van de Lutheranen daarop en hij
bevestigt dat de titel VICARIUS FILII DEI op de
pauselijke tiara prijkte.

The Measure of Reality, Quantification and Western Society,
p. 124, 125.
(Lutherans leapt to reply, and found that the words
emblazoned on the papal tiara – Vicarius Filii Dei (Vicar of
the Son of God) – added up to 666.)























Tiara met inscriptie

§ Het is niet vreemd dat een tiara is voorzien van
een titel of zelfs meerdere benamingen.
§ In 1871 bijvoorbeeld schonk België een tiara aan

paus Pius IX met de Latijnse insriptie:
IESV CHRISTI VICARIO INFALLIBILI
ORBIS SVPREMO IN TERRA RECTORI
REGVM ATQVE POPVLORVM PATRI
Vertaald in het nederlands:
De Onfeilbare Vicarius van Jesus Christus
De Opperherder van de wereld op aarde
De Vader der Natiën en Koningen





Ontkenning
§ Diverse bronnen wijzen op het verband  van de

pauselijke titel Vicarius Filii Dei met het getal van
Openbaring 13:18.
§ Het is daarom begrijpelijk dat de Katholieke kerk

dit tracht te ontkennen.
§ Zo beweert R.K. Karl Keating dat Vicarius Filii Dei

geen juiste titel van de paus is en dat het moet
zijn: Vicarius Christi.
Our Lady’s Dowry, vol. XXI, no 1, The Presentation, Febr. 2004.



Twijfel

§ Rome is er in geslaagd bij velen twijfel te
zaaien aangaande de pauselijke titel Vicarius
Filii Dei.
§ Hoewel wij het altijd als een bijzonder

kenmerk hebben beschouwd zijn er diverse
leiders die vinden dat deze titel die op de
pauselijke kroon of tiara zou staan slechts een
achterhaald sprookje is zonder enige
bewijsgrond.



Onderzoek

§ In 1941 begon Robert F. Correia zijn onderzoek
naar de betrouwbaarheid van Vicarius Filii Dei als
titel van de paus.
§ Het resultaat werd gepresenteerd in een

dokument getiteld: “The Search to Document
and Authenticate Vicarius Filii Dei.”
§ Robert Correia met zijn vriend Conrad Stoehr

van Brazilië brachten een bezoek aan het R. K.
uitgevershuis van Our Sunday Visitor in
Huntington, Indiana, om een uitgave, die de
pauselijke titel op de tiara beschreef, in te zien.



Bewijs

§ Robert en Conrad slaagden er in inzage te mogen
hebben in de uitgave van 15 nov. 1914 en aangezien
deze datum Roberts verjaardag was lukte het hem
zelfs om een extra kopie als aandenken mee te
mogen nemen en Conrad mocht enkele
daaropvolgende uitgaven meenemen.
§ Zo werd bewezen dat het betreffende artikel in dit

Katholieke tijdschrift inderdaad beschreef dat
Vicarius Filii Dei op de mijter of kroon van de paus
stond en er was geen sprake van dat dit in de
daaropvolgende uitgave werd gecorrigeerd zoals
sommigen beweerden.





“Our Sunday Visitor” 15-11-
1914,p.
3.

“Is het waar dat de woorden van de Open-baring in
hoofdstuk 13 vers 18 verwijzen naar de paus?”

“De woorden waar naar wordt verwezen zijn deze:
‘Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene
het getal van het beest, want het is een getal van
een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.’
De titel van de paus van Rome is Vicarius Filii Dei.”



“Dit staat geschreven op zijn mijter en als je
de letters van zijn titel neemt die Latijnse
getalswaarde hebben en ze optelt levert het
666 op.

V   I   C a r I  V s  f I  L  I  I     D e I
5     1   100        1   5                1  50 1  1     500    1

Voeg deze samen en het resultaat zal zijn
666.”



Een tweede bevestiging

In Our Sunday Visitor, 18-4-1915 p. 3 staat:
“Wat zijn de letters die worden aangenomen te

staan op de pauselijke kroon en wat betekenen ze
wanneer ze iets te beduiden hebben?”

“De letters aangebracht op de mijter van de paus
zijn deze: Vicarius Filii Dei, wat het Latijn is voor
Vicar van de Zoon van God. Katholieken geloven
dat de Kerk die een zichtbare gemeenschap is
een zichtbaar hoofd moet hebben.”



“Christus, voordat Hij ten hemel voer, stelde St.
Petrus aan om als Zijn vertegenwoor-diger op te
treden.

Na de dood van Petrus werd de man die Petrus in
zijn functie opvolgde als bisschop van Rome,
erkend als het hoofd van de kerk.

Vandaar dat aan de bisschop van Rome, als hoofd
der Kerk, de titel ‘Vicar van Christus’ werd
gegeven.”





Volgend bezoek

§ Daarop werden bezoeken gebracht aan de
Katholieke Universiteit te Washington D.C.
en er werd een persoonlijk ondertekende
verklaring verkregen van Dr. Fenton op 14-11-
1942 en niet lang daarna ook een verklaring
van Dr. Quasten op 5-3-1943.
§ Beide verklaringen maken duidelijk dat

Vicarius Filii Dei evenals Vicarius Christi
gebruikelijke titels zijn voor de paus.







Nog meer bewijzen

We hebben dus een viervoudig Katholiek funda-
ment voor de pauselijke titel Vicarius Filii Dei.

1. Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914.
2. Our Sunday Visitor, April 18, 1915.
3. Dr. J. Fenton’s verklaring, 14 nov. 1942.
4. Dr. J. Quasten’s verklaring, 5 mrt. 1943.

Er zijn echter nog meer bewijzen.



Taktiek

§ Wanneer in woord en geschrift de paus openlijk
als de antichrist wordt verklaard die met zijn titel
Vicarius Filii Dei het getal 666 draagt, ligt het dan
niet voor de hand dat dit reaktie oproept en dat
men alles zal doen om deze ontwikkeling tegen
te gaan?
§ Wat is altijd de taktiek geweest van de Roomse

Kerk?



§ Ze zal te werk gaan zoals ze dat ook in het verleden
deed met de ketters en hun leer.
§ Ze zal alles ontkennen en vernietigen wat van haar

zienswijze afwijkt.
§ En zo zullen zaken, dingen of feiten die op de een

of andere manier beschuldigend voor haar zijn of in
haar nadeel werken zeker gewijzigd, aangepast of
worden bedekt, ontkend of mogelijk vernietigd.
§ Het was de taktiek van Rome elk spoor uit te wissen

dat van haar leer en bevelen afweek.
The Great Controversy, p. 61.



Conclusie

§ De motivatie voor de ontkenning is dus zuiver
een zaak van zelfverdediging overeenkomstig
de taktiek die Rome altijd heeft toegepast en
het is geen kwestie van gevoel voor wat echt
de waarheid is.
§ In harmonie daarmee wordt de benaming

Vicarius Filii Dei ontkend en wordt er geen
enkele tiara meer in het openbaar getoond
waarop deze titel vermeld staat.



Slotconclusie

§ We hebben geen enkele reden om aan de pauselijke
titel Vicarius Filii Dei, die het getal 666 oplevert, te
twijfelen. Er is voldoende informatie voor een goede
ondersteuning aanwezig.
§ Wanneer wij zouden twijfelen en de toepassing van

Openbaring 13:18 op deze titel verwerpen, dan is de
misleidende opzet van Rome geslaagd.
§ Maar een waarheidslievende gelovige met een goed

onderscheidingsvermogen zal deze titel en haar
toepassing als een bevestigende schakel zien van het
bijbels profetisch woord aangaande de macht van
Rome.



Het beest en zijn beest beperken je vrijheden.

Kopen en verkopen…



Het beest dwingt zijn
‘teken’
§ Openbaring 14:9,10 Hier lezen over de

waarschuwing van het merkteken van het beest
§ Openbaring 13:16,17 Het merkteken zal worden

bekrachtigd door het invoeren van een
economische boycot. Je zult niet kunnen kopen
of verkopen.
§ Openbaring 19:20 Mensen die dit merkteken

ontvangen zullen verleid worden door wonderen,
als door verleidelijke leerstellingen



Zie toe dat niemand je
verleidde
§ Openbaring 18:2-4 God roept Zijn volk uit Babylon

(geestelijke verwarring, tradities van mensen en heidense
riten).

§ Let op. In sterke contrast met diegene die de Beest
aanbidden en zijn merkteken ontvangen zijn de heiligen die
de geboden en het geloof in Jezus bewaren (openbaring
14:12, Openbaring 12:17, Openbaring 22:14, Openbaring
7:2,3). Zij hebben de zegel van de levende God op hun
voorhoofd, in contrast met die van het merkteken van het
Beest.

§ 2 Korintiers 1:21,22 God VERZEGELD ons door de Heilige
Geest, die regeert in onze gedachten.

§ Efeziers 1;13 Wanneer wij horen over de WAARHEID en
geloven en het gehoorzamen, dan zullen wij verzegeld zijn.



Drie componenten van een
zegel (exodus 20)
§ - naam van de persoon – Here God (Jesajs

42:8)
§ - autoriteit van de Persoon – SCHEPPER VAN

ALLES (Jesaja 40:25,26, Jer. 10:10-12,
openbaring 4:11
§ - Gebied waarover geregeerd wordt HEMEL

EN AARDE (Genesis2:1-4, Exodus 20:8-11)



Zegel van God

§ Ezekiel 20:12 De sabbat is een TEKEN tussen
God en Zijn zoon.
§ Romeinen 4:11 Een teken die gevolgd wordt,

zoals God ons gebiedt, wordt een zegel van
rechtvaardigheid
§ Hebreeën 10:15,16 God zegel is niet een

letterlijke, zichtbare zegel op je voorhoofd,
maar Gods wet die geschreven is in het hart
en de gedachten.



Zegel van God

§ Hebreeën 4:4,9,10 Een uiterlijk zichtbare teken dat God
toegelaten wordt om Zijn wet te schrijven in onze harten en
gedachten is door het onderhouden van de zevende-dag Sabbat.

§ Matteus 24:14 Het evangelie zal de in gehele wereld worden
verkondigd. Welk evangelie?

§ Openbaring 14:6,7 Het eeuwigdurend evangelie om Hem te
aanbidden (Here God), die de hemel en aarde (territorium) schiep
(Schepper) . Al deze drie aspecten van een zegel worden
verkondigd en het vierde gebod wordt weer aan gerefereerd.

§ Daniel 7:25 De antichrist macht, wordt over geprofetiseerd dat hij
zou “ denken”’ (of proberen) om Gods wetten te veranderen

§ 2 Tessalonicenzen 2:3,4,7 De geest van deze macht van rebellie
was al aan het werk ten tijden van Paulus.



Gods kant

§ Openbaring 22:14 Zal de geboden onderhouden van God zoals ze
gegeven zijn door Jezus

§ Jesaja 8:20 &
§ Openbaring 14:12 Zullen het geloof hebben van (in) Jezus

Christus
§ Hebreeën 10:15,16 Zullen verzegeld worden door de Heilige

Geest die Gods wet schrijf in hun harten
§ Openbaring 7:2,3 Zullen verzegeld worden in hun voorhoofd
§ Openbaring 14:1 Zullen verzegeld worden met Gods naam

geschreven op hun voorhoofd
§ Openbaring 22:4
§ Met andere woorden, dit verzegelend werk beschrijf diegene die

volledig toegewijd zijn in het doen van Gods wil. Hun houding
reflecteert zodanig dat ze altijd zullen weerklinken de naam en
het karakter van Jezus



En wie staan aan het kant
v/h beest?
§ Matteus 15:8,9;
§ Marcus 7:7-13 Zullen de geboden van de mens volgen
§ Openbaring 14:9,10 Zullen een compromis maken van het ware geloof

en ze aanbidden het Beest
§ 2 Tessalonicenzen 2:10-12 Zullen verleid en verloren gaan, omdat ze de

waarheid niet liefgehad hebben.
§ Openbaring 13:16,17 Zullen het merkteken van het Beest ontvangen

omdat ze loyaal waren aan het merkteken van het beest
§ Matteus 15:9 Als wij de traditie van de mensen volgen,zal onze

aanbidding tot niets leden.
§ Handelingen 17:30 Wanneer wij ons handelen in onverschilligheid, God

betreurt ons gebrek aan kennis. Maar nu wanneer de waarheid is
gekomen. Gebiedt Hij ons om te bekeren en het op te volgen.

§ Openbaring 15:2 Diegene die gered zijn moeten overwinnend handelen
tegen het Beest, zijn beeld en zijn Merkteken



De keuze is helder!

§ Waar is onze loyaliteit.

§ Bij het beest (en zijn beeld)

§ Of

§ Bij de Here der Heerscharen


