
What will believers do when 666 comes? 1 of 4, 20200411 
Wat zullen de gelovigen doen als 666 komt? 1 van 4, 20200411 
 
Dag allemaal,  
Op dit moment is de wereld op slot, te midden van de COVID-19 pandemie, wat betekent dat veel 
mensen online speculeren over eindtijden. Er wordt onder andere gesproken over het economische 
systeem van 666, en men vraagt zich af of het nu de tijd is dat zo'n systeem ingevoerd zal worden.  
 
Veel van wat er gezegd wordt is gebaseerd op angst, onevenwichtig onderwijs, het uit de context 
halen van verzen, het toevoegen van een goede dosis speculatie, en dat God noemen. Deze serie zal 
in detail ingaan op de Schrift, de cultuur van de eerste eeuw van het Romeinse Rijk en de 
geschiedenis om de vraag te beantwoorden: Wat zullen de gelovigen doen als 666 komt? 
 
Laat me vanaf het begin beginnen: Er zullen discipelen van Jezus in de Grote Verdrukking zijn. Maar 
volgens het Jodendom zullen het mensen zijn die tot de Messias zijn gekomen NA het Feest der 
Bazuinen, waar de Laatste Bazuin geblazen wordt. Dat blazen op de laatste bazuin veroorzaakt de 
opstanding van hen die eerder waren gestorven, en volgens Paulus, van hen die dan leven om die 
gebeurtenis te zien. Dus de 666 is niet voor de huidige gelovigen. Daarover zal ik volgende week 
meer vertellen. 
 
Wat is de 666?   
"Hij heeft ook iedereen klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf gemaakt om een merkteken op hun 
rechterhand of op hun voorhoofd te krijgen. Zo mocht niemand dingen kopen of verkopen, tenzij hij het 
merkteken van het beest had - dat is, zijn naam of zijn nummer. Dit vraagt om wijsheid: Laat degene 
die inzicht heeft het getal van het beest berekenen, want het is het getal van de mens, en zijn getal is 
666." Openbaring 13: 16-18 
 
De eerste regel van Bijbelinterpretatie is dat een passage zinvol moet zijn voor de oorspronkelijke 
lezers van de boodschap. We moeten dus opmerken dat toen Rome een slaaf nam, ze de naam van 
die persoon wegnamen en in plaats daarvan een nummer op het voorhoofd of de hand (pols) van die 
persoon tatoeëerden. Daarna werden ze genoemd en aangesproken bij dat nummer. 
 
We zien dit in Romeinen 16: 22-23, waarin staat: "Ik Tertius, die deze brief heeft geschreven (en het 
dictaat van Paulus heeft ontvangen) groet u, ook Gaius mijn gastheer, Erastus die de penningmeester 
van de stad (Corinthe) is, en Quartus, een broeder". De namen 'Tertius' en 'Quartus' zijn de Romeinse 
cijfers 3 en 4. Er staat dus letterlijk: "Ik, Drie, die deze brief schreef... Gaius... Erastus... en Vier, een 
broeder."  
 
De apostel Johannes ziet een hele populatie slaven van een economisch en religieus systeem, en 
zonder die loyaliteit zullen ze niets kunnen kopen. Lezers van het visioen van Johannes begrepen dus 
meteen dat hij het had over een economisch systeem en een systeem dat trouw aan een regering of 
regime vereist.  
 
Het getal 6 is het nummer van de mens omdat de mens op de 6e dag is geschapen.  Het getal 7 is het 
getal van God en de voltooiing, want op de 7e dag hield God op met scheppen. De drie 6's van de 
mens vertegenwoordigen de 3 elementen van heerschappij over naties: Politieke macht (inclusief 
militaire), economische macht, en religieuze macht. Dat is de 666, de inspanning van 1 heerser om 
deze 3 elementen te combineren in zijn koninkrijk. Heersers hebben eeuwenlang geprobeerd deze 3 
elementen te combineren. 
 
Rome probeerde het en slaagde met 2 van de 3: Politiek en economisch, maar omvatte het 
christendom niet. Hitler probeerde en slaagde met politieke en economische eenheid, maar kon de 
Joodse en Christelijke bevolking niet bedwingen. (Weinig genoemd feit is dat de Holocaust ongeveer 
6 miljoen Joden heeft gedood, maar ook nog eens ruim 5 miljoen christenen en politieke vijanden). 
Kijk naar de inspanningen van elke heerser, van Nebukadnezar tot de USSR - allemaal probeerden ze 
macht te krijgen over politiek, economie en religie (ofwel door een staatsgodsdienst, ofwel door het 
uitroeien van de religie en het maken van de staat tot de religie). De antichrist zal hetzelfde proberen.  
 
We zouden dus kunnen zeggen dat Jezus zal slagen met een 777. Zacharias 14 vertelt ons dat Hij 
koning zal zijn over de hele aarde en dat gerechtigheid de rechtsstaat zal zijn (politiek & economie), 



en dat alle naties jaarlijks naar Jeruzalem zullen komen op het Loofhuttenfeest om Hem te aanbidden. 
(religie) 
 
Terug naar 666 - Geen enkel economisch en politiek systeem komt van de ene op de andere dag tot 
stand. Systemen en beleid komen vaak tot stand als gevolg van een crisis. Gelovigen die weigeren 
om tot slaaf van dat systeem te worden gemaakt, zullen hun eigen voedsel, vlees moeten verbouwen 
en/of een relatie moeten aangaan met degenen die dat wel doen. Het betekent dat alles wat je nodig 
hebt in het leven zal moeten worden geleverd door degenen die ofwel voorraden hebben aangelegd 
voordat het 666 economische systeem in werking treedt, ofwel de middelen en connecties hebben om 
voorraden buiten het systeem te krijgen. Mensen zullen niet bijeenkomen in aula's die de kerk worden 
genoemd, want het zal onmogelijk zijn. Ze zullen samenkomen in huizen, levens delen, voorzieningen 
delen, voor elkaar bidden.  
 
Terwijl het boek Openbaring niet zegt dat de antichrist de hele wereld zal regeren, alleen het 
algemene gebied van wat toen het Romeinse Rijk was, zal het beleid en de gevolgen van zijn 
heerschappij de planeet beïnvloeden, net als de natuurrampen die zich voordoen.  
 
De geschiedenis herhaalt zich...  
...omdat de menselijke natuur nooit is veranderd, en de duivel ook niet. In nazi-Duitsland werden 
joodse bedrijven al in april 1933 officieel geboycot. Ze konden niet deelnemen aan het economische 
systeem van niet-joodse burgers.  
 
Omdat de meeste mensen de boycot negeerden en nog steeds bij Joodse bedrijven winkelden, werd 
die boycot uiteindelijk afgeschaft toen Joodse mensen werden opgepakt en in getto's werden gezet, 
zoals in Warschau, en Joodse getto's werden in heel Europa geïmpliceerd. Deze gesloten buurten 
betekenden dat de Joodse mensen alleen nog maar voedsel en goederen onder elkaar hadden. Ze 
konden niet naar een winkel gaan om te winkelen met de algemene bevolking. Ze konden niet naar 
een kruidenier of markt gaan om eten te halen. Ze konden alleen gebruiken en consumeren wat ze 
onderling deelden.  
 
Soortgelijke situatie in Thyatira 
In de tijd van de apostel Johannes beleefden de gelovigen in Thyatira iets soortgelijks. In Openbaring 
2: 18-29 vinden we een vrouw met de bijnaam 'Izebel', die zichzelf een profetes vond, en de gelovigen 
leerde dat het goed was om seksuele zonde te begaan en in die zonde voedsel te eten dat werd 
aangeboden aan afgoden (ik heb een serie over deze ware 'Izebel geest' - wat heel anders is dan de 
populaire leer). 
 
Thyatira was de thuisbasis van de meeste gilden van het Romeinse Rijk, voorlopers van de 
vakbonden. Als een vrouw in het bezit was van, laten we zeggen, een kledingwinkel in de stad, als ze 
materiaal voor haar winkel wilde kopen, zou ze een overeenkomst moeten sluiten met het gilde voor 
dat materiaal en dan naar een tempel gaan, een offer brengen aan het afgodsbeeld van dat gilde, en 
dan om de zakelijke overeenkomst te bevestigen, seks hebben met een tempelprostituee.  
 
Hetzelfde zou gelden voor een man die, laten we zeggen, een metaalbewerkingsbedrijf bezat. Als hij 
grondstoffen wilde kopen, moest hij een deal sluiten met een leverancier, naar een tempel gaan en 
een offer brengen aan die afgod, en dan het contract bevestigen door seks te hebben met een 
tempelprostituee. Het is interessant en historisch gezien bekend dat deze prostituees rond palen 
dansten in de vorm van een rechtopstaande...ahum, laten we beleefd zijn - fallisch symbool. De 
moderne versie is de 'paaldans' van stripclubs en oefenlessen die zo populair zijn. Die werden voor 
het eerst gezien in tempels in het Romeinse Rijk.  
 
Zonder een overeenkomst te sluiten met een gilde, kon iemand niet lang in zaken zijn. Of ze moesten 
zich buiten de stad verplaatsen en/of een geheime leverancier vinden die geen deel uitmaakte van 
een gilde. Mijn persoonlijke mening is dat Lydia van Filippi*, de oorspronkelijke gastvrouw van de 
huiskerk daar, die ook een verkoper van purper was, oorspronkelijk uit Thyatira, naar Filippi is 
verhuisd om haar integriteit te behouden - mijn mening zoals ik al zei. *Hand. 16:14 
 
Izebel in Thyatira noemde zichzelf een profetes, wat betekende dat wat zij leerde een 'zo zegt de 
Heer' had. Ze leerde dat het oké was om seks te hebben met de prostituee en de vereiste offers te 
brengen aan de afgod, want God weet dat je moet eten, dat je in zaken moet blijven, toch?  



 
Jezus zei nee. Met nadruk. Gelukkig volgden niet allen in Thyatira deze vrouw, en degenen die dat 
niet deden, hadden ongetwijfeld voedsel en voorraden van buiten de stad, of van hun eigen tuinen en 
vee, en andere leveranciers.  
 
Volgende week - waarom we hier niet zijn om het te ervaren, en meer over het 666-systeem. Tot dan, 
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 
What will believers do when 666 comes? 2 of 4 - 20200418 
Wat zullen de gelovigen doen als 666 komt? 2 van 4 - 20200418 
 
Dag allemaal, 
Nu ik het economische en politieke systeem dat de 666 implementeert, ben gaan onderzoeken, wil ik 
deze week de aandacht verleggen om uit te leggen waarom jij en ik niet aanwezig zullen zijn om het te 
zien. Volgende week ga ik terug naar de 666 en de tekenen die ermee samen gaan.  
 
"...Hij is verschenen om de zonden van velen weg te dragen door het offer van Zichzelf... en voor hen 
die Hem verwachten, zal Hij een tweede keer verschijnen, niet om de zonde te dragen, maar om ons 
de volheid van de verlossing te brengen." Hebreeën 9: 24-28 
 
De schrijver van Hebreeën geloofde dat Jezus zou verschijnen om de volheid van de verlossing te 
brengen voor "zij die Hem verwachten". Dit is niet de 2e komst bij Armageddon, want dan zal Jezus 
aan de hele aarde verschijnen, of ze Hem nu verwachten en in Hem geloven, of niet. Dit gaat dus over 
een gebeurtenis waarin Jezus verschijnt aan hen die Hem verwachten, om hun verlossing te 
voltooien.  
 
Impliceert hij dat gelovigen die Hem niet verwachten, niet in die gebeurtenis zullen meegaan? Zou het 
kunnen dat de gelovigen die niet in een opname vóór de grote verdrukking geloven, hun wens krijgen 
en niet worden meegenomen? Ik weet het niet, en daar wordt al jaren over gediscussieerd. Iedereen 
aan wie Paulus schreef keek naar Hem uit. Maar in onze tijd is dat niet het geval. Maar het is duidelijk 
dat de auteur schrijft over een gebeurtenis die de volheid van het heil zal brengen, en het is voor hen 
die uitzien naar de Heer in die gebeurtenis.  
 
Jodendom in de eerste eeuw, waaruit Paulus schreef 
Rosh Hashanah, het joodse nieuw jaar, wordt ook wel het Feest der Bazuinen genoemd. In het 
Jodendom worden de 7 door God gegeven feesten 'repetities' en 'afspraken' voor het Ware, die op 
een dag zullen komen, genoemd. (Leviticus 23) 
 
De 4 voorjaarsfeesten werden dan ook op hun exacte dag vervuld: (1) Ongezuurd brood en (2) 
Pascha - aan het kruis, (3) Feest van de Eerstelingen - begon die zondag, Dag van de Opstanding, (4) 
Pinksteren - dat was 50 dagen na het feest van de Eerstelingen/ Dag van de Opstanding, en was de 
verjaardag van God die Mozes de wet gaf. Het verband tussen Mozes die Gods Woord ontvangt en 
mensen die in tongentaal spreken is misschien niet onmiddellijk te begrijpen, maar het heeft te maken 
met Gods Woord op Pinksteren dat nu in de harten van de mensen geschreven staat, het Levende 
Woord nu in de mensheid. 
 
Dan blijven de 3 herfstfeesten over; (5) Feest der Bazuinen/ Rosh Hashanah (6) Jom Kippoer, Grote 
Verzoendag, en (7) het Loofhuttenfeest, wat viert dat God onder de mensen woont.   
 
In Zacharia 14:16 wordt ons verteld dat het Loofhuttenfeest op zijn exacte dag wordt vervuld, 1000 
jaar op rij, in het Duizendjarig Rijk. Dat betekent dat 5 van de 7 in vervulling gingen of zullen gaan op 
hun exacte dag. Deze laatste 2 vinden plaats in september of begin oktober, afhankelijk van de 
kalender.  
 
Yom Kippoer of de Grote Verzoendag is een reactie op de terugkeer van Jezus en de wereld die voor 
hun zonden ter verantwoording wordt geroepen. De uitspraak van Jezus dat Hij de dag noch het uur 



van Zijn terugkomst kent, zou geïnterpreteerd kunnen worden als zou Zijn terugkomst het patroon 
doorbreken en niet op de Dag van de Grote Verzoendag zijn - we weten het niet.  
 
Zon/zoon 
Het Feest der Bazuinen is het enige festival van de 7 dat begint bij de nieuwe maanfase, wanneer er 
geen maan is, die naar verluidt 'verborgen' is.  
  
In het Jodendom staat de zon voor God en de gelovigen voor de maan. Net als de maan hebben de 
gelovigen geen eigen licht, maar weerspiegelen zij het licht van de zon/Zoon, en zijn zij geschapen om 
over de nacht/duisternis te heersen. Het Feest der Bazuinen begint wanneer de maan verborgen is, 
omdat Paulus zei dat het blazen van de Laatste Bazuin de gelovigen in de hemel verbergt. Daarom 
schreef hij dat de nieuwe maan een type is van iets dat nog moet komen*. (I Corinthiërs 15: 52, Psalm 
81:3, *Colossenzen 2:16-17) 
 
Het blazen van de Laatste Bazuin op het Feest der Bazuinen zorgt ervoor dat de rechtvaardige doden 
opstaan, en Paulus voegde daar zijn eigen openbaring aan toe dat ook de levenden dan zullen 
worden veranderd en zich bij hen zullen voegen. Een Hebreeuwse Lexicon zegt dat het woord voor 
het blazen op de bazuin, 'teruah', betekent 'een ontwakende signaal. De Laatste Bazuin zou 
oorspronkelijk de rechter hoorn van de ram zijn die in het struikgewas gevangen zat, toen Abraham 
Isaac, in Genesis 22, zou gaan offeren. Sindsdien wordt het in verband gebracht met de opstanding. 
 
Paulus, die zinspeelde op deze gebeurtenis, parafraseerde het tempelgebed van het Feest der 
Bazuinen in Efeziërs 5:14-17, dat begon met: "Ontwaak gij ,die slaapt, en denk aan uw Schepper..." 
Paulus schreef: "Daarom, zoals gezegd, " Ontwaak gij,die slaapt, sta op en de Messias zal over u 
lichten..."   
 
Paulus onderwijst deze Joodse geloofsovertuigingen van wat wij een Opname vóór de Grote 
Verdrukking noemen, aan de Corinthiërs en hierboven aan de Efeziërs. Hij maakt melding van deze 
gebeurtenis, zoals te zien is in de nieuwe maan, aan de Colossenzen, en hij beschrijft het in detail in 2 
brieven aan de Thessalonicenzen. Bovendien, wat Hebreeën 9 zegt, maakt het duidelijk dat hij en 
degenen rondom hem geloofden dat de 'teruah', het ontwakende signaal, zou worden geblazen 
voordat de wereld de tijd van Jacobs benauwdheid zal ingaan.  
 
Als de mensen het Jodendom van Paulus en de eerste eeuw gelovige niet begrijpen, kunnen ze de 
consistentie van zijn geschriften niet in verband brengen in zijn schrijven aan de Corinthiërs, Efeziërs, 
Colossenzen, Thessalonicenzen en lezers van Hebreeën over het Joodse geloof in het Feest der 
Bazuinen, dat de rechtvaardige doden doet ontwaken voordat de aarde de tijd van Jacobs 
benauwdheid binnengaat. 
 
Het einde van het tijdperk 
Na het blazen van de trompet wat het Jodendom leert, gaat de aarde een periode van 7 jaar in die 
bekend staat als de tijd van Jacobs benauwdheid en ‘de Dagen van Ontzag’. Dit weerspiegelt de 7 
dagen tussen het einde van het Feest der Bazuinen en het begin van Jom Kippoer, de Grote 
Verzoendag. Het Feest der Bazuinen / Rosh Hashanah  is op de 1e-2e, en Yom Kippur is op de 10e, 
waardoor van de 3e-9e, er 7 dagen tussen liggen.  
 
Terwijl degenen die verborgen zijn in de hemel hun feest hebben, zal God op aarde de overgebleven 
bevolking in 3 groepen verdelen. De eerste groep is de groep van rechtvaardigen, dat bestaat uit 
degenen die in de Heer geloven nadat ze getuige zijn geweest van de opname van de gelovigen. De 
volgende groep is de groep goddelozen, dat zijn degenen die besloten hebben om niet te geloven, wat 
er ook gebeurt.  
 
De grootste groep wordt tot op de dag van vandaag in het Jodendom 'de tussenpersonen' genoemd. 
Dit zijn de mensen die nog niet besloten hebben of ze in God willen geloven en Hem willen volgen. Zij 
hebben (7 jaar) de tijd tot Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, wanneer Jezus terugkeert om de naties 
ter verantwoording te roepen en Hij Zijn aards koninkrijk opricht. 
 
De 666 is niet voor ons 
Dus wat de apostel Johannes in De Openbaring ziet over massa's die gemarteld worden, of sterven 
door de dubbele asteroïde klap en de zon die niet schijnt, of vanwege oorlog en de economie die in 



puin ligt en vanwege hongersnood, heeft te maken met degenen die op de aarde blijven na het Feest 
der Bazuinen en het blazen op de Laatste Bazuin. In de hemel zijn gelovigen (voornamelijk heidenen) 
beoordeeld bij de Rechterstoel van Christus, en vieren zij het huwelijksfeest - dat 7 jaar lang duurt. 
Maar op aarde zijn het de dagen van ontzag, de dagen van berouw.  
 
De 666 heeft niets met jou en mij te maken, behalve dat we het begin van dat systeem kunnen zien 
ontstaan in onze tijd. En dat is voor volgende week. Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 
What will believers do when 666 comes? (Why the 666?) 3 of 4 – 20200425 
Wat zullen de gelovigen doen als 666 komt? (Waarom de 666?) 3 van 4 – 20200425 
 
Dag allemaal, 
 
Vorige week heb ik de Joodse leer ten dage van Paulus uitgelegd en dat het blazen van de Laatste 
Bazuin op het Feest der Bazuinen er op een dag voor zal zorgen dat de rechtvaardige doden zullen 
opstaan, en dat degenen die leven en naar Hem uitzien, veranderd zullen worden en zich bij de Heer 
zullen voegen.  
 
Sjofar 
In veel oude Joodse graven is de sjofar gegraveerd, en zelfs nu nog wordt bij sommige begrafenissen 
de sjofar geblazen in afwachting van de opstanding - net zoals Paulus heeft geleerd.  
 
Paulus schreef in 1Tessalonicenzen 1:10 dat we verlost zijn van de komende toorn, en in 5:9 dat God 
ons niet tot toorn, maar tot verlossing heeft geroepen. In de Joodse terminologie werd de 'tijd van 
Jacobs benauwdheid' ook wel de 'dag van de toorn / dag der wrake ' genoemd. Paulus zei dat God 
ons niet tot de 'dag van de toorn / dag der wrake /Jacobs benauwdheid' heeft geroepen.  
 
Volgend op de verklaringen dat we niet voorbestemd zijn voor de dagen van toorn, schreef hij dat er 
de "bazuin van God" zal klinken die er voor zorgt dat we de Heer in de lucht zullen ontmoeten.(4: 13-
18). Hij zei hen 'troost je met deze woorden' - mensen, als jullie denken dat hij de gelovigen leert dat 
ze door de grote verdrukking zullen gaan, waarom zei hij dan 2x dat we dat niet doen, en om elkaar te 
troosten met zijn woorden?  
 
In zijn 2e brief zei hij hen dat "Hij" (Christus, het lichaam van) moet 'vertrekken' voordat de mens der 
wetteloosheid kan worden geopenbaard, en hij vertelde hen opnieuw om zich door zijn woorden te 
laten troosten. 
 
Omdat er echter gelovigen zijn in de Grote Verdrukking, zijn er sommige leraren die denken dat er 
geen Opname is. Ze begrijpen niet dat het Jodendom leert dat er mensen zullen zijn die geloven na 
de opstanding van de rechtvaardigen. Of, sommigen begrijpen de 7 dagen/7 jaar 'tijd van Jacobs 
Benauwdheid’ niet, en zien ons door de eerste 3 1/2 jaar gaan, om dan te worden opgenomen.  
 
Grammaticaal gezien heeft Jezus in Zijn Mattheüs 24-onderricht duidelijke punten gemaakt voor 
degenen die een Joods oor hebben - zijn oorspronkelijke luisteraars en lezers van Mattheüs. Toen 
Jezus in Mattheüs 24:8 zei "(valse Christussen, hongersnoden, oorlogen, ziekten) zijn het begin van 
de barensweeën", was dat voor het Joodse oor de uitdrukking "begin van de barensweeën ", duidelijk 
het begin van de tijd van Jakobs Benauwdheid; wat we de Grote Verdrukking noemen.  
 
De volledige uitdrukking in het Jodendom is: “barensweeën van de Messias". Er werd niet geleerd dat 
de barensweeën het lijden van de Messias zijn, maar eerder de geboorte weeën die Israël moet 
doormaken tot de 'geboorte' van de heerschappij van de Messias in de wereld, met als hoogtepunt de 
'Dag des Heren (de komst van de Messias). (Jeremia 40: 3-7, Jesaja 13: 6-9)  
 
Gelukkig staat er, betrekkende Zijn terugkeer in v31, dat de engelen de gelovigen zullen verzamelen 
van het ene uiterste der hemelen tot de andere, niet van de ene kant van de aarde naar de andere. Dit 
komt overeen met Openbaring 19: 6-8, 14, waar het lichaam van Christus in de tijd van het 



Bruiloftsmaal van het Lam in de hemel wordt gezien, gevolgd door het begeleiden van Jezus (te 
paard) bij Zijn wederkomst.   
 
Waarom zou een regering een 666-systeem invoeren?  
In deel 1 zagen we dat de 666 een economisch systeem is zonder hetwelk iemand niet kan kopen of 
verkopen. Als we de religieuze implicaties van het 666-systeem terzijde schuiven, kunnen we ons 
afvragen wat de voorwaarden zijn die zo'n systeem nodig maken?  
 
Vergeet niet dat God op persoonlijke titel op aarde werkt door middel van een uitnodiging. Hij zal onze 
vrije wil niet schenden. Hij kwam in elk van onze levens toen we Hem vroegen, en misschien werd Hij 
betrokken toen een ouder of vriend Hem vroeg om betrokken te raken bij ons leven, wat leidde tot 
onze verlossing. Hij zal onze vrije wil niet schenden, maar als Schepper...  
 
Hij behoudt volledige soevereiniteit als Schepper  
Volgens Romeinen 1 is het kennen van Hem als Schepper het meest basale middel om Hem te 
kennen. En als zodanig in de tijd die de tijd van Jacobs Benauwdheid wordt genoemd, zal de 
Schepper toestaan dat de schepping die zuchtte onder het gewicht van de zonde, door Hem wordt 
gebruikt om de mensheid te verootmoedigen.  
 
Openbaring 8: 8-12 en 9: 1-11 beschrijven een dubbele asteroïde/komeet die de aarde raakt; één in 
een oceaan en één op het land. Er staat dat één derde van het zonlicht geblokkeerd wordt, (dus het 
gevolg is) dat één derde van de planten sterft en één derde van het water vergiftigd wordt.  (algen en 
zeeplanten zijn afhankelijk van het zonlicht.) Van de komeet die het land raakt vertelt hoofdstuk 9 over 
zweren en ziekten die bij de mensheid terechtkomen, wat overeenkomt met het wetenschappelijke 
geloof dat een inslag op aarde niet alleen een wereldwijde stofwolk zou veroorzaken, maar alles zal 
vrijgeven, van schimmelsporen tot antrax, wat wereldwijd ziektes zal veroorzaken. Openbaring 9 
vertelt ons dat demonen achter de verspreiding van deze ziekten zitten.  
 
Het zal een tijd van economische tegenspoed zijn, met name inflatie. Openbaring 6:6 zegt: "Een kwart 
(.9 liter) tarwe voor een denarius, en 3 kwart gerst voor een denarius". In die dag was een 'kwart' een 
droge maat.  
 
Een denarius was 1 dagloon, en 1 kwart was de hoeveelheid graan die 1 persoon per dag nodig had. 
Een dagloon leverde genoeg graan (tarwe) op om 1 persoon voor 1 dag te voeden. Met datzelfde loon 
wordt de minder waardevolle gerst gekocht, genoeg voor 3 personen. Met andere woorden, te midden 
van politieke onrust, te midden van een dubbele asteroïde op aarde, veroorzaken oorlog en natuur 
economische rampspoed en hongersnood. Er is enige genade, want het vers zegt de olie of de wijn 
niet te beschadigen. Er zal een tekort aan voedsel zijn, maar de mensen zullen olie en wijn hebben, 
specerijen zouden we kunnen zeggen. In onze tijd is het misschien alsof we naar de winkel gaan en er 
is geen vlees, geen brood, maar toch zijn er olie en zout en specerijen te koop.   
 
Het is interessant om op te merken dat de oude Romeinen, Grieken en Joden hun wijn met water 
verdund hebben. Homerus noemt 20 delen water op 1 deel wijn, maar in het dagelijks gebruik in de 
tijd van Jezus was het ongeveer 3 of 4 delen water op 1 deel wijn. Er staat veel in de Schrift dat de 
gevaren van het drinken van honderd procent wijn beschrijft, maar in het dagelijks gebruik werd het 
verdund, daarom adviseerde Paulus Timotheüs om wijn aan zijn water toe te voegen om zijn 
maagkwalen te helpen (medicinaal - I Timotheüs 5:23). 
 
Een sterke heerser is nodig 
Naast zijn belang voor ons als de antichrist, zal deze man tijdens zijn heerschappij orde moeten 
scheppen vanwege de natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, en de manier om dat te 
doen is de naties economisch te verenigen, en natuurlijk in religie. In elk economisch systeem is er 
altijd een schaduweconomie geweest, een zwarte markt of een systeem buiten het officiële systeem 
om. En dat is voor volgende week - tot die tijd, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 
What will believers do when 666 comes? 4 of 4 - 20200502 
Wat zullen de gelovigen doen als 666 komt? 4 van 4 - 20200502 



 
Hallo allemaal, 
Wat zullen gelovigen doen als er een economisch systeem wordt ingevoerd dat elke handelaar en 
bank gebruikt, en dat dit de enige manier is om iets te kopen? Ik geloof in het Joods Feest der 
Bazuinen en het blazen van de Laatste Bazuin, waardoor de gelovigen zullen opstaan of veranderd 
worden en naar de hemel worden gebracht, terwijl de aarde de 7 jaar durende tijd van Jacobs 
Benauwdheid ingaat. Maar we kunnen al zien dat de principes van het 666-systeem in onze tijd 
worden ingevoerd.  
 
Het teken van het beest 
Openbaring 13: 15-17 zegt: "...en allen die het beeld niet aanbidden, gedood zouden worden. En hij 
zorgt ervoor dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrijen en slaaf, een merkteken krijgen in hun 
rechterhand, of in hun voorhoofd: Zodat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die het 
merkteken, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam had." 
 
Dit is belangrijk, want in al het gepraat op het internet over de 666, vermeldt niemand dat VOORDAT 
dit ingevoerd wordt, mensen trouw zullen moeten zweren aan de staat, zo niet, dan worden ze 
gedood.  
 
Dus persoonlijk vraag ik me af hoeveel gelovigen er nog over zullen zijn als ze voor het eerst weigeren 
om 'het beest' te aanbidden. Het Grieks van de verzen 15-17 is een zeer lange zin, en het Grieks heeft 
geen leestekens, dus men zou kunnen begrijpen dat er eerst een verklaring van loyaliteit aan het 
'beest' nodig is om het merkteken te krijgen.  
 
Ik zie nu dat er meer en meer vervolging komt, dus ik ben meer bezorgd over hoe we in onze tijd door 
de maatschappij worden bekeken en behandeld. Daar maak ik me meer zorgen over dan over één of 
ander toekomstig economisch systeem, waarin ik mijn eigen gewassen en dieren zou kunnen hebben 
(als ik op dat moment op aarde zou zijn en de dubbele asteroïdenaanval had overleefd, het zonlicht 
dat verminderd is, etc.). 
 
Beschouw China's sociale klasseringsysteem dat begonnen is in 2014 en wat dit jaar, 2020, 
volledig operationeel zal zijn. Het wordt 'sociaal tegoed’ genoemd. Door middel van 
gezichtsherkennings- en monitoringactiviteiten, door vrienden en webactiviteiten, bepaalt de overheid 
een 'gradatie' voor elke burger, wat bepaalt welke privileges zij mogen genieten, of dat zij gestraft 
worden voor het afwijken van de richtlijnen van de overheid.  
 
Gepubliceerde voorbeelden die een negatief cijfer voor hun score vereisen, zijn roken in een niet-
rokerzone, slecht autorijden, het kopen van te veel videospelletjes en het online plaatsen van dingen 
die niet in overeenstemming zijn met het beleid van de overheid. Ze verbieden of beperken nu al de 
mogelijkheid van zulke mensen om met de trein of het vliegtuig te reizen, ze vertragen hun 
internetsnelheid, ze kunnen je kinderen uit betere scholen verbannen, jou uit de betere hotels 
weghouden en zelfs je hond van je afpakken.  
 
(https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-
2018-4#6-getting-your-dog-taken-away-6) 
 
Wat als een soortgelijk systeem zoals geschetst in De Openbaring verder zou gaan en ongewenste 
personen zoals christenen en joden zou uitsluiten van de maatschappij en de economie?   
 
Wat als... 
Wat als jij en ik, omdat we christen zijn, uitgesloten gaan worden van het economische systeem en 
dus alleen onder elkaar zouden kunnen kopen en verkopen? Wat als je, om melk te krijgen, iemand in 
Christus moet kennen met een koe die bereid zou zijn om met jou te verkopen, te handelen of te 
ruilen? Wat als je voor kippenvlees of eieren iemand met kippen moet kennen die bereid zou zijn die 
te verkopen, te handelen of te ruilen?  
 
Zouden we ze mijden omdat ze anders geloven dan wij, zoals sommigen vandaag de dag misschien 
doen, bijvoorbeeld met de waterdoop? Ik stel voor dat de gemiddelde christen die de kippeneieren van 
de boer nodig heeft, of iemand die het extra toiletpapier dat jij hebt nodig heeft, opzij zet wat ze niet 



gemeenschappelijk geloven en zich concentreert op Wie men gemeenschappelijk heeft, Christus 
Jezus.  
 
Op dat moment zal het lichaam van Christus opgroeien. Veel christenen wandelen al in dat niveau van 
liefde, in staat om te vieren Wie we gemeen hebben en verschillen opzij te leggen. Maar als je veel 
van de berichten op Facebook leest, of als je over enige kerkelijke ervaring beschikt, zul je zien dat 
veel christenen onbeleefd zijn, ruzie maken en opzettelijk angst, ruzie en verwarring veroorzaken.  
 
Ik vraag me af tot wie zulke mensen zich moeten wenden, hebben ze een netwerk van steun in hun 
tijd van nood? We zijn elkaars grootste hulpbron, want Christus leeft in ieder van ons. Het is nu tijd om 
de kindertijd aan de kant te zetten en om in Christus in liefde op te groeien. 
 
Overweeg... 
op dit moment, onder uw kring van christelijke vrienden, als je op hen zou moeten vertrouwen voor 
jouw dagelijkse behoeften: Zou je eten hebben? Zou je iemand kunnen vinden die huishoudelijke 
spullen in voorraad heeft? Zou je openlijk samenkomen in de auditoriumkerk , of in de huizen van de 
mensen uit jouw netwerk? Zou het kunnen zijn dat het samenkomen rond een eettafel, het intieme 
feest en het delen van het geloof wordt dat we al hebben in zoveel van de huiskerk bijeenkomsten?  
 
Meer wat als in onze tijd... 
Wat als Joden en Christenen de schuld zouden krijgen van wat er mis is met een natie? Wat als 
Joden en Christenen en conservatieven worden verondersteld een natie te weerhouden van de 
vooruitgang naar een grote nieuwe economie en maatschappij? Wat als in onze tijd christenen en 
conservatieven worden geïntimideerd op sociale media, wat als hun blogs en video's worden 
verwijderd vanwege hun opvattingen, die geacht worden controversieel te zijn of mensen op te hitsen?  
Wat als mensen buiten de kerkgebouwen en synagogen demonstreren tegen de (gehate) Joden en 
Christenen? Wat als de staat burgers aanmoedigt om elkaar te bespioneren en te melden dat zij 
verdacht worden van het overtreden van beperkingen of wetten? 
 
Alles wat ik zojuist in bovenstaande paragraaf heb genoemd, zien we op dit moment in de VS 
gebeuren. Zoals de Heer mij tijdens het bezoek in december vorig jaar heeft verteld en wat heb ik 
gedeeld: "We beginnen net, zoals iemand aan de kustlijn die zijn tenen net nat krijgt, maar op het punt 
staan om in dieper water te waden." Zie hoe de basis wordt gelegd, maar wees niet bang. Het is voor 
een toekomstige tijd. Wees voorbereid, maar niet tot het punt dat je jouw eigen budget overschrijdt, uit 
angst voor wat zou kunnen komen. We doen wat we kunnen binnen wat we hebben, en de Heer zorgt 
voor de rest.  
 
Het grootst wat een mens nu kan doen, is wandelen in liefde. Groei op, lichaam van Christus. Efeziërs 
4:14-16 spreekt over het doel van Jezus om ons te doen ophouden kinderen te zijn die heen en weer 
geslingerd worden door elke wind van leer die door de sluwheid van de mens is bedacht. Opgroeien in 
liefde in Hem in alle dingen, het lichaam dat het lichaam ondersteunt.  
 
Als de Vader ons leven nu al zo kan timen om voor ons te zorgen, dan zal Hij dat weer doen als een 
andere crisis de wereld treft. Begin terug te kijken naar de loop van je leven om Zijn leiding en 
voorziening te onthouden en te erkennen, en je zult niet bang zijn voor de toekomst. Hij verandert 
nooit. Hij heeft je niet zo ver gebracht om je nu te laten falen. Heb vrede als je Zijn trouw in jouw leven 
ziet, en je zult nu en ook dan vrede kennen.  
 
Zoals een bekende uitspraak van Holocaust overlevende Corrie ten Boom is: "Het is nooit verkeerd 
om een onbekende toekomst aan een bekende God toe te vertrouwen."  
 
Maar deze serie gaat over de gelovigen ná de opname... 
We kunnen de stormwolken aan de horizon zien, we kunnen de geest in de wereld zien die dat 666-
systeem in volheid zal brengen, maar het is niet voor ons. Ik ben dankbaar dat het NT leert dat we niet 
geroepen zijn tot de dagen van toorn, maar dat we in plaats daarvan onze verlossing mogen 
ontvangen. Maar we kunnen wel leren wat die geest doet, want we zijn in het licht en hebben 
openbaring vanuit de hemel over wat die geest wil doen. 
 
Volgende week een nieuw onderwerp... tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
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