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HET NUMMER, HET MERKTEKEN EN HET BEEST''Voordat we met ons hoofdonderwerp beginnen, openbaart de Heere dat Hij Zijn uitverkorenen gedurende de komende crises en gevaarlijke tijden vertroosting zal geven! En hier zijn de Schriftgedeeltes die er zeker toe zullen dienen u te helpen!'' Joh, 14:1 ''Jezus  vermaant ons, laat uw hart niet ontroerd zijn. Verwerp Satans druk!'' –  Jes. 28:10-12. ''Dit is het uur waarin God Zijn uitverkorenen, 

rust en verkwikking zal geven. Joh. 14:27, Zie, Mijn vrede geef Ik u. Gij zult in volkomen vrede zijn.'' (Jes. 26:3) – Ps. 55:23, ''Ik  
zal uw last van u wegnemen!'' – Ps. 34:5, ''Ja, Ik heb u van al uw vrees bevrijdt!'' – ''Zie, Ik heb u niet gegeven een geest der  
vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en een gezonde geest.'' (II Tim. 1:7) – ''Ik zal u leiden met mijn raad. (Ps.  
73:24) – Ik ben uw toevlucht en sterkte, Ik ben krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.'' (Ps. 46:1) – ''Zie zegt de 
Heere, Ik ben voor u, wie kan tegen u zijn?'' (Rom. 8:31) – ''Als u op Mij wacht zal uw kracht vernieuwd zijn, u zult opvaren met 
kracht, u zult letterlijk rennen en niet vermoeid raken!'' (Jes. 40:31) – ''Ook zal Ik nu binnen u een propere en juiste geest  
vernieuwen! De Heere zal u vrienden, gezondheid, gelukzaligheid en succes geven! Ik zal u gelijk arenden in de lucht maken  
om deze woorden te observeren zodat  deze u vertroosten mogen bij  Mijn wederkomst  en opname van degenen Ik hou. 
Vergeet de woorden van de Heere niet!'' Het Oude Testament openbaart en typeert de toekomst van de wereldkerk en het valse systeem, laat de wetenschap van de geest het  ons tonen! Herinner dat Israël niet verondersteld was om zich met de wereld en andere groepen te vermengen! Num. 23:9, zij was  bedoeld om alleen met God te wonen! Israël was de Pinksterbeweging van haar dag!'' – ''Zij hadden de geslagen rots, de vuurkolom 
en wolk,  tekenen en wonderen en een grote profeet!''  Maar wat deden zij?  Zij  vermengden zich met  de georganiseerde 
wereldse Moabieten en bedreven seksuele misdaden en zonde door het luisteren naar Bileam en Balak (afgoderij).  God 
bevestigt dit absoluut in Openb. 2:14. En de Laodicea Protestanten van de laatste dag zullen hetzelfde doen (Openb. 3:14-17)  
toetreden tot  Babylon!''  ''Geld  en plezier  waren betrokken bij  Bileam's  voorstel  aan Israël!''  ''Ook waren de  Moabieten met de kinderen van Lot verbonden en kwamen voort uit de incestueuze handelingen die Lot met zijn twee dochters had!'' (Gen. 19:34-37) – ''En de Heere sprak oordeel uit over degenen die zich verenigden!''  (Num. 25:2-4,9) – ''Dit alles was ter onze waarschuwing voor  vandaag de dag, en om Israël op haar uitweg te leren, en het zou haar later helpen, maar ze wilde niet luisteren! En toen Israël er al  eens  eerder  uit  kwam,  verbond  zij  zich  direct  weer  opnieuw  met  de  gemengde menigte  van het  schatten  kalf  van afgoderij,  en  verenigde zich met ongelofelijke orgiën!'' Lees Ex. 32:2-6. Ook brachten de genoegens, orgiën en afgoden van Salomo hem in een tijd van overvloed in diepe moeilijkheden met de Heere!'' (I Kon. 11:4-9) ''Zijn schat was als een type met het nummer 666 verbonden (I  Kon. 10:14). ''Een ander type was Nebukadnessar's schatten beeld!'' (Dan. 3:1-2) ''Ook zullen de valse protestantse kerken zich op 
het einde met het wereld systeem Babylon verenigen en tot in de orgiën en de genoegens van zonden gaan. (Openb. 17:4-5)  
''En de 10 Koningen Openb. 17:12,  zullen met de 'kleine hoorn' 'een andere schat' vormen, net zo als waar we over spraken 
en het merkteken van het beest op de aarde uitreiken!'' – ''Satan misbruikte het goud altijd in het verleden en gebruikte het altijd om zijn valse koninkrijk te verenigen!'' Dan. 11:38-43 ''bevestigt dit!'' – In Opb. 17:4 zien we de vrouw van afgoderij de beker der  wereldse schatten van zonden vasthouden, controlerende het wereld systeem op het beest!''  – Ook gebruikte Jerobeam het om de  mensen in afgoderij te vermoeien en te controleren!'' (I Kon. 12:28) 

''Het nummer, het merkteken, en de naam van het beest zullen binnenkort verschijnen! Het zal het merkteken van vrede  
genoemd worden, maar het zal eigenlijk het merkteken van geweld zijn! Kaïn droeg het merkteken van rebellie en geweld!''  
(Gen. 4:15) ''Laat ons een aantal vitale en interessante feiten in aanmerking nemen. Satans intenties, nummer en merkteken waren al  vanaf het begin onder de verschillende alfabetten verborgen! In het Engels is het 600-060-006 en in het Romeins is het DC-LX-VI (666) – ''In het Griekse alfabet wordt de letter S voor het nummer 6 gebruikt, en de S is afgeleid van stigma (een letter uit het Griekse  alfabet),  welke  betekent  merkteken  of  ingebrand  werd  op  slaven  of  toegewijden!''  Dit  letter  en  nummer  was  ook  met  de  oude Egyptische mysteries verbonden! De drie letters SSS in het Grieks waren het symbool van ISIS, dat dus met 666 verbonden is! De  Griekse letters voor deze zessen lijken op XES en de E in het Griekse geschrift ziet eruit gelijk het symbool van een slang! Tussen de  XES!'' – ''Deze nummers en letters hierboven, zijn mogelijk alleen maar Satans fundamentele prefix, en alle andere nummers zullen aan dit fundamentele prefix verbonden moeten worden, en op deze manier zal het de mensen bedriegen! Zoals bijvoorbeeld, wanneer u naar een andere staat telefoneert dan moet u over de prefix nummer die gekoppeld is aan het nummer dat u aan het bellen bent  beschikken!'' ''Ook is het opmerkelijk dat de Romeinen niet al de letters van hun alfabet gebruikten zoals de Hebreeën en Grieken dat wel deden! Zij gebruikten alleen 6 letters D, C, L, X, V en I. En het is misschien nog meer betekenisvol dat de hoeveelheid van deze som  666 bedraagt!” (De Romeinse M blijkt alleen maar twee D's te zijn) waardoor er slechts 6 letters overblijven, en het zal met afvalligheid  verbonden zijn!  Dit  alles geeft ons een inzicht  over zijn nummer,  merkteken en de naam van het  volk waar hij  vandaan komt! –  ''Profetie  onthult  dat  er  onder  de  anti-Christ  een  wereld  kerk  zal  zijn,  Babylon  –  Openb.  17  –  alle  valse  religies  inclusief  de 
Katholieken die geen redding ontvangen hebben en de valse afvallige Protestanten. Er zal een wereld bank en monetair 
systeem zijn, alle regeringen, alle militaire troepen zullen onder zijn bevel staan, alle munitie en oorlog wapens (atomaire) 
zullen persoonlijk in zijn hand zijn! Wie kan er oorlog tegen hem voeren? (Openb. 13:4 - Dan. 11:38) – ''Het gereconstrueerde 
Romeinse Rijk (Babylon) zal alle valse religies, handel en industrie onder controle hebben, Openb. hfdst. 17 en 18 zijn hier 
duidelijk over!'' ''Dit ene wereld kerk systeem zal de winning van alle zeldzame metalen en juwelen beheersen; er zullen  
grote kluizen nodig zijn om hun ophoping te kunnen bevatten!'' (Nahum 2:9 - Dan. 11:38-39) – ''De rijkdom van de wereld zal in haar handen en onder zijn controle zijn! – Openb. 17:4-5!''  Gods Liefde en Zegen,Neal Frisby
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