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 De Nieuwe Wereldorde 
Sjabloon voor de Antichrist 

 

 
 

De Nieuwe Wereldorde, kortweg NWO, gaat over globalisering en geopolitiek ten dienste 
van de allesoverheersende totalitaire macht. Er is een onmiskenbare trend: van crisis naar 
crisis, van ramp op ramp, komt steeds meer macht in steeds minder handen. In het post-na-
tionalistisch tijdperk zullen geen autonome landen meer bestaan noch autonome individuen. 
(1) Dan zijn er alleen nog regio’s in een universele machtsstructuur: één wereldeconomie, 
één wereldregering en één wereldgodsdienst (maar geen Christelijke). Individuen zullen in 
dat systeem tot nummers zijn herleid. De mens van zijn uniciteit en waardigheid ontdaan! 
Als niemand meer kan kopen of verkopen zonder dat kaartje, het geaccrediteerde ‘plastic 
geld’, zal dat een voldongen feit zijn geworden. (zie appendix) Misschien zal de privacy van 
het individu zijn gewaarborgd tegenover zijn buur, maar dan toch niet tegenover de staat, de 
staat met zijn alziend oog. Alles richt zich dan op wat de nomenclatura begeert. Stalin, Hit-
ler, Mao, en recent nog Kim Jong-Il, hebben getoond waar dat toe leidt, alhoewel zij slechts 
pionnen waren in het grote spel, gekend als de Novus Ordo Seclorum of ‘de nieuwe orde die 
de eeuwen omspant’, een spreuk die op de één-dollar-biljetten staat, reden waarom dat biljet 
(uit 1935) nooit vervangen is – want om zijn geringe waarde had dit als een apart biljet 
allang moeten zijn afgeschaft. 
 

1 – Novus Ordo Seclorum 
Tijdens de honderdjarige herdenking van “the Great Seal” van de Verenigde Staten (2), 
schreef de hoge Vrijmetselaar professor Charles A. L. Totten op 10 februari 1882 een brief 
aan Charles J. Folger, de “Secretary of the Treasury” (de schatbewaarder van het rijk): 
“Novus Ordo Seclorum is een citaat uit de vierde pastorale (van Vergilius) en werd door 
Vergilius aan de Sibilleinse geschriften ontleend.” Sibilleinen zijn de veel bezongen 
‘waarzegsters’ uit de oudheid, wat hun naam ook betekent. Diezelfde brief gaat verder: 

«« Novus Ordo Seclorum is een wijziging van Magnus Sœclorum Ordo: een 
machtige tijdscyclus wordt opnieuw geboren. De profetische Vergiliaanse en 
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Saturniaanse koninkrijken komen nu terug. Nu wordt een nieuw mensenras (progeny) 
uit de hoge hemelen neergelaten. Begunstig toch de jongen, o reine Lucina (Lucina 
betekent licht), die spoedig zal worden geboren in wien de ijzeren eeuw ten einde 
komt als over de gehele aarde de gouden eeuw opnieuw herrijst… »» 

Vergilius’ vierde pastorale vervolgt:  
 «« …en die met zijn vaders kundigheid over’n wereld 
in vree zal heersen. Wat ook mag resten van het oude 
kwaad, eenmaal verwijderd zal de wereld van de 
altijddurende angst zijn bevrijd. Hij zal het leven van 
goden krijgen en helden in het gezelschap der goden 
zien en als een van hen worden beschouwd. »» 

 
Dit heidens orakel gaat in feite over de ‘geboorte’ van het 
Messiaanse rijk. Als we over geboorte spreken, het kind dat uit de moeder komt, gaat daar 
een verwachtingstijd aan vooraf waarin het komende nog weinig concreet is omlijnd. Vol-
gens het Jodendom leeft het kerkelijk kind (de kahal chasidim) momenteel nog in de baar-
moeder, heeft ogen om te zien maar ziet niet, heeft oren maar hoort niet, heeft longen maar 
ademt niet (de Geest). Het kan zelfs niet normaal voedsel tot zich nemen (de kennis van de 
Heer), want het krijgt zijn voedsel via de navel. Dat is de huidige toestand van de kerk, 
niet alleen voor de Joodse maar ook de Christelijke. Wij staan nog niet in het Messiaanse 
rijk. De kennis van God overdekt nog niet de aarde zoals de wateren de zee. (Hab. 2:14) 
Jezus’ licht schijnt nog niet in volle glorie (Joh. 8:12, 2 Kor. 4:6), wat verklaart waarom 
zoveel dwaalleringen bestaan en mensen zo makkelijk misleid kunnen worden. 
 
Een bede voor de tijd van het Vrederijk, die is geënt op de bekende kinderzegen, zou als 
volgt kunnen gaan: 

«« Goede God, wij naderen U als kinderen en vragen uw zegen. Draag zorg voor uw 
kinderen. Laat uw sterke hand op ons rusten. Zegen ons als uw kinderen. Zegen onze 
ogen zodat wij graag mensen zien en verwonderd staan over uw schepping en met 
dankbaarheid worden vervuld. Zegen onze oren, zodat wij kunnen luisteren naar wat 
U inspreekt. Zegen onze mond, zodat wij woorden spreken van bemoediging en 
troost. Zegen onze handen om te kunnen delen en bouwen aan uw rijk van vrede. 
Zegen onze voeten om samen met anderen de weg van vrede te gaan. Zegen ons hart 
om te kunnen geven en vergeven. Schenk ons uw Geest die ons de weg leert van 
zegen en waarheid, van vrede en gerechtigheid. 
 O Maria, moeder van Jezus en moeder van de Kerk; moeder ook van elkeen 
afzonderlijk. Zij ons tot gids en voorbeeld. Bevestig ons in het geloof. Leer ons samen 
met Jezus wandelen opdat wij één zijn met de Vader zoals Jezus één is met Hem. 
Maak ons aandachtig, eenvoudig en mild, zodat wij als ware kinderen aan uw hand 
meegaan. Onze Lieve Vrouwe, bid voor ons. »» 

 

2 – Pas als het Vrederijk nabij is komt de Antichrist 
De Messiaanse verwachting leeft niet alleen binnen Gods ge-
meente. Het heimwee naar het verloren paradijs, het uitzien naar 
een gouden eeuw waar vrede heerst, is van alle tijden en culturen en 
komen we tegen in oude mythen en sagen. Zal God die herinnering 
aan het verloren paradijs en dat verlangen naar de wederoprichting 
niet in ieders hart hebben gelegd? Dat verlangend uitzien, vaak 
onbewust, geeft tevens een handvat voor de verleider, ook wel de 
valse profeet genaamd (3), om ons een betoverende luchtspiegeling 
voor te houden, een bedrieglijke fata morgana. Met sublieme be-
loften en taalvirtuositeit weet hij mensen in te palmen en zich als de 
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grote heilige te presenteren en redder der mensheid. Al wie hem binnen de kerk weer-
streeft, u leest het goed, zal als ketters worden gebrandmerkt en uitgespuugd. Tijd dus om 
ondergronds te gaan, de tijd dus van de kleine huisgemeente (Op. 18:4-5), maar dan wel 
met de troost dat het niet lang meer duurt en het de opmaat is tot het aards Vrederijk. 
Daarom, als u dit ziet gebeuren, verheugt u dan (laetitia, laetitia). 
 
De Antichrist is een echte dwingeland, een machtswellusteling, een slavendrijver. Als God 
ons nadert doet hij dat zachtjes wenkend en respectvol. Als wij Gods bezit zijn, voelt dat 
niet drukkend aan. Liefde dwingt niet. Met demonische bezetenheid en menselijke do-
minantie – vaak demonisch geïnspireerd – ligt dat anders. De antichristelijke macht heet 
ook cirkelmacht. Zit in zichzelf opgesloten als bij een cirkel. Is een enorme egoïst. De 
moddervette en bolronde koning Eglon uit Richteren 3 was zo’n type. Eglon betekent var-
ken, wat in het Hebreeuws wijst op cirkelvormig. Een cirkel, ook magische cirkel, wordt 
tevens voorgesteld als de slang die in zijn staart bijt. De slang is en blijft de slinkse cirkel-
macht die zijn rijk met het onze tracht te verenigen met als doel de totaalvernietiging – niet 
alleen van het Joodse volk. Als hij ergens de pest aan heeft is het aan de door God verhe-
ven mens in het Messiaanse rijk. 
 

 
Tibetaanse mandela, bestaande uit cirkelpatronen 

 
Wij spreken hier over het geheimnis der wetteloze dat, zoals de apostel Paulus zegt “al-
rede aan het werk is”. En gaat hij verder: “Alleen, (het volk van God) dat nu standhoudt, 
laat die volhouden totdat hij (de wetteloze) uit (ons) midden verdwijnt.” (2 Thess. 2:7: 
µόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ µέσου γένηται.) De traditionele vertaling zegt: “Hoewel in het 
verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt 
verdwijnen.” Dit is een notoir moeilijke tekst. Beide versies zijn correct (zie ook de Vul-
gaat), omdat bij het Griekse ‘katechon’ wat tegenhouden/vasthouden betekent (retenir 
/tenir), de context aangeeft wat juist is. De interpretaties van de traditionele benadering 
zijn legio en staan op lemen voeten. Niemand weet eigenlijk wat hij aan moet met: “eerst 
moet degene die hem tegenhoudt verdwijnen”. We moeten dus af van de term ‘tegenhou-
den’ (retenir). Mijn vertaling stemt overeen met Mattheüs 24:24: “Want er zullen valse 
messiassen en valse profeten opstaan, die indrukwekkende tekenen en wonderen verrichten 
om zo mogelijk ook Gods uitverkorenen te misleiden.” Het past ook goed bij het volgende 
Thessalonicenzenvers: “Alsdan (tegen zijn verdwijning aan) zal de wetteloze (ten volle) 
worden geopenbaard.” De traditionele versie geeft geen aansluiting bij andere bijbelver-
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zen in het Oude- noch Nieuwe Testament en dat op zichzelf is al reden tot twijfel. Mijn 
versie is ook een logisch vervolg op het voorgaande: “Wat hem thans weerhoudt weet u.” 
Er staat niet ‘wie’ maar ‘wat’. In de korte periode die aan Christus’ wederkomst vooraf-
gaat worden de zegels van Openbaring 6 verbroken. Dat houdt in dat pas als het Vrederijk 
nabij is de Antichrist zal worden ontketend. Vervolgens, als dat Vrederijk daadwerkelijk 
aanbreekt zal hij weer worden geketend. 
 
Dat Vrederijk was nog niet nabij toen de apostel zijn brief schreef. En dat element hield de 
volle openbaring van de Antichrist tegen. De ‘verwachting’ naar dat Vrederijk werd wel 
levendig gehouden, iets waar Paulus meermaals op terugkomt. Helaas mag tegenwoordig 
in veel kerken over van alles en nog wat worden gepredikt maar niet over de eindtijd en 
dat gaat evenzeer op voor Protestanten als Katholieken. Het is een soort ongeschreven wet. 
Wat zit de mens toch vreemd in elkaar! In ons huidig bestel is de Bijbelse waakzaamheid 
ver te zoeken (Mt. 24:37-51) …het vleugellamme Woord. Een trieste zaak, want juist nú 
zou men extra alert moeten zijn. 
 
Door de onketening, als op die tijd het deksel van de afgrond wordt getild en de demonen 
met gonzende vleugels opstijgen om hun vuile werk te doen (4), zal Satans macht veel 
openlijker ten toon worden gespreid maar ook veel krachtiger. Waarom: de uitrijping van 
het kwaad is noodzakelijk om een schifting toe te passen, want alleen de zuiveren van hart 
mogen het Vrederijk binnengaan. Immers, “alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich 
met gruwelijke dingen en leugens inlaat, wordt de toegang ontzegd.” (Op. 21:27) Dat is de 
kern der boodschap. En gaat het verder in het negende vers van 2 Thessolicenzen 2: “De 
komst van de wetteloze is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en 
valse tekenen en wonderen.” Het is de taak van de eindtijdchristenen om door gebed en 
vasten de macht van het beest en zijn bende af te zwakken. Optochten en protestdemon-
straties helpen niet: alleen intreden in Gods heiligdom. Gebed dient ook om Gods kudde te 
doen aangroeien. Iedereen is welkom, zelfs de grootste schoft, mits die zich berouwvol aan 
Jezus’ voeten neerwerpt zoals eertijds Saul. Ja, opdat geen kleine rest maar grote kudde 
binnenga.  
 

3 – De geest van extase en massabedrog 

Op het titanisch strijdtoneel zijn mensen slechts acteurs, zeker geen hoofdrolspelers – eer-
der figuranten, en dat slaat ook op de grote geschiedkundige figuren zoals Nimrod, Haman 
en Hitler. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen de machten en vorsten in de 
hemelse gewesten. Het is in dit panorama dat zich de toren van Babel schetst, wat in de 
Joodse traditie het huis van Nimrod wordt genoemd, want dat is het beeld van de een-
drachtige ijver, organisatie en betrokkenheid van velen voor de totstandkoming van het 
kwade rijk. Dat is het complot of grote samenzwering. Babel staat voor de kwade en ma-
gische uitdrukking van het woord. De waanzin van de menigten tijdens het Derde Rijk was 
die van hypnotische bezetenheid en afgodendienst. Hitler, deze heil toegeroepen volks-
menner, was de grote onmenselijkheid in menselijke vorm. Voor velen was hij een chris-
tusfiguur, alhoewel hij nog ver stond van het charisma en de wonderkracht van de echte 
Antichrist, die ook veel wreder zal zijn.  

Woorden kunnen doden en vormen het cement voor dodelijke verklaringen. Dit hoort bij 
de afgodsdienst van het serpent. Occultisten weten heel goed wat zij met woorden kunnen 
aanrichten, namelijk een vloek over iemand uitspreken. Zij weten dat elk woord, zelfs elke 
letter en elk getal een slang op zichzelf is binnen een systeem dat bekend staat als abra-
cadabra. Abracadabra betekent “Ik schep wat ik spreek”. Een alternatieve interpretatie 
wijst op het Arabisch Ab’r-Achad-Ab’ra en betekent “Beest - de Enige – Beest”. Zij weten 
daar handig mee om te springen. Het maakt niet uit in welke taal een vloek wordt geuit, 
een ban geslagen of bezwering gedaan. Wie de magische inhoud van letters kent, bezit de 
sleutel tot de afgrond waar Abaddon huist, een naam die vernietiger betekent. (Op. 9:11) 
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Het Engels voor betovering of toverformule is spell, wat ook gewoon ‘spellen’ betekent. 
Hitler, de massamanipulator, wist daar goed raad mee. Door taal- en zinsbegoocheling 
verhief hij de geest van extase en massabedrog. Nu is het onze beurt. Het is ons gegeven 
om met de blijvende opstandingskracht van Jezus Christus het antitypewoord te gebruiken 
en Satans macht te breken. Tenslotte zal “de Heer Jezus hem met de adem van zijn mond 
doden en door de aanblik van zijn komst vernietigen.” (2 Thess. 2:8) 
 
In de eindtijd zal binnen deze thematiek een godslasterlijke, religieuze organisatie ontstaan 
die de wereld naar nieuwe diepten van zedeloosheid sleurt en tot afvalligheid van het ware 
geloof in God. De messen worden geslepen. Op 25 juni 1995 werd onder auspiciën van de 
Verenigde Naties de “United Religions Organization” (URO) opgericht. De San Francisco 
Chronicle berichtte toen dat men gebeden, psalmen en toverformules opdroeg aan een 
dozijn ‘godheden’. Heidense priesters en heksen luisterden de zitting op. Eind juni 1997 
vond een tweede conferentie plaats aan Stanford University in Californië. Het doel van 
deze bijeenkomst was de samenwerking tussen de verschillende religies verder uit te wer-
ken om tot een soort humanistische gebodenleer te komen ter vervanging van de Tien Ge-
boden. Brussel is uitverkoren om in 2014 een zevendaagse conferentie te huisvesten van 
het “Parliament of the World Religions”. Er zullen tienduizend mensen naar toestromen 
van alle religieuze gezindten wereldwijd. (5) Voor wie daar nog aan twijfelt: de Nieuwe 
Wereldorde is in opmars! 

Hubert Luns 
[gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, lente 2012 – Nr. 74] 

 
 

Noten 

(1) Het is de overtuiging van schrijver dezes dat de boze er nooit geheel in zal slagen de 
autonome staat af te schaffen ten behoeve van de NWO. Er zullen altijd beveiligde erven 
blijven bestaan, zoals Emden in de Reformatorische eeuw. Onder het rijk van de Antichrist 
zullen deze ‘eilanden van rust’ veel groter zijn en uit naties bestaan. 

(2) Novus Ordo Seclorum is de Latijnse spreuk die Charles Thomson in 1782 voor het 
Grote Zegel van de Verenigde Staten gebruikte. Hij was door het Continentale Congres 
aangesteld om met het uiteindelijke ontwerp van het Grote Zegel te komen. 

Wie is de valse profeet? 
(3) De valse profeet uit Openbaring 19:20, handlanger van het beest, zal volgens bepaalde 
Rooms Katholieke voorspellingen uit de boezem zelf komen van de Rooms Katholieke Kerk 
nadat de huidige paus is verjaagd. (zie ook 2 Thess. 2:3-4) Dit is mogelijk geworden door 
infiltratie van de Kerk. Er was “de permanente instructie van de Alta Vendita Loge” uit 
1819, een breed plan om tot ondermijning van de Roomse Kerk te komen; een plan van 
lange adem dat in onze eeuw zijn beslag heeft gekregen. De documenten presenteren de 
diabolische strategie om de Kerk via haar eigen leden te vernietigen, na ze eerst met vrij-
denkersidealen te hebben geïmpregneerd. Zo zouden welmenende Katholieken onder de 
schijnbare legitimiteit van het Katholicisme de Maçonnieke idealen helpen verspreiden. 
Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat velen uit innerlijke overtuiging hande-
len, zich niet bewust zijnde van een complot. Vrijmetselaars noemen dat soort mensen 
“broeders zonder (werk)schort”. (Zie artikel: “Onder het Gerafelde Kleed gaat Chris-
tus Schuil”) 

Uit de rook kwamen sprinkhanen neer  
(4) Jesaja 18:1: Herziene Statenvertaling: “Wee het land van vleugelgegons, dat aan de 
overkant van de rivieren van Cusj is (een land van zwartheid), (…) een kaalgetrokken en 
geplukte natie (…) een van oudsher en altoos vreselijk volk.” Statenvertaling (Jongbloed-
editie): “Wee het land, dat schaduwachtig is aan de frontieren, dat aan de zijde der ri-
vieren van Morenland is.” Nieuwe Bijbelvertaling: “Wee het land van de sjirpende krekels, 
voorbij de rivieren van Nubië.” Openbaring 9:1-3: “En de ster (…) kreeg de sleutel van de 
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put naar de onderaardse diepte. Hij opende die put, waaruit rook opsteeg als uit een 
grote oven. (…) Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde.” In dit verband is 
interessant dat Beëlzebub, naam voor Satan, ‘heer der vliegen’ betekent. 

(5) Laatste alinea ontleend aan “Uit het nieuws 25-01-2012” (nr. 486) door Franklin ter 
Horst. 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
Zie volgende pagina voor de appendix.
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.APPENDIX. 
 
Wereldcontrole via Persoonsnummers en de Smartcard  
In Nederland ging in november 2008 een mailing naar alle huishoudens waarin het alom-
vattend EPD of Electronisch Patiënten Dossier werd aangekondigd. De verantwoordelijke 
minister Ab Klink had deze stap ondernomen zonder het parlement hiervan eerst op de 
hoogte te stellen. Een bedenkelijke zaak. In 2010 en 2011 is het EDP onder druk van de 
publieke opinie door de Eerste Kamer getorpedeerd geworden. Wat sterk gelijkt op het 
EPD is de zogenaamde Universele Biometrische Identificatie (UBID). Het EPD bezit nu 
juist de gegevens die zouden kunnen worden opgeslagen in de smartcard (de slimme cre-
ditcard) als onderdeel van iemands onuitwisbare identiteit. Het hoeft weinig betoog dat dit 
een verschrikkelijke inbreuk op iemands privacy kan maken. Reeds het feit dat dit soort 
systemen bestaan, maakt het waarschijnlijk dat ze op zekere dag ook zullen worden toege-
past. Het op de loer liggend gevaar is niet misbruik door het medisch personeel, maar door 
de bevoegde instantie, de overheid zelf, die op die wijze naar willekeur haar macht kan 
uitoefenen. Dit is dus een zeer verontrustende potentieel! (zie artikel van Jim Beame, nu 
op SCRIBD: “Wereldcontrole via persoonsnummers; grondplan bijna klaar”) 
 
De in Londen gevestigde Mondex Internation werd in 1995 door zeventien ondernemingen 
opgericht, en het ziet ernaar uit dat deze onderneming het smartcard systeem zal leveren. 
Het heeft de techniek reeds over tientallen landen uitbesteed. Het systeem werd in 1993 
door de Londense bankiers Tim Jones en Graham Higgins bedacht. Men verwacht dat de 
Europese Unie het Mondex systeem zal uitkiezen als deel van het Sepa (Single European 
Payments Area – de eengemaakte Europese betaalruimte). Andere systemen hebben snel 
het veld moeten ruimen voor Mondex, vooral nadat MasterCard in 1996 een 51% aandeel 
in de onderneming kocht. “Dit is het laatste stadium om een wereldrealiteit te worden,” 
zei Robin O’Kelly toen, een deskundige op dit gebied. “Met steun van MasterCard kan 
niets Mondex nog tegenhouden om de wereldstandaard te worden.” 
 
Tenslotte zal het idee van het dragen van een creditcard verouderen als mensen de veilig-
heidsrisico’s beseffen, omdat zoiets kan beschadigen of kwijtraken (door de biometrische 
identificatie is misbruik van de kaarten zelf uitgesloten). De uiteindelijke oplossing zal een 
microchip zijn, de VeriChip, die eenvoudig in het menselijk lichaam kan worden geplaatst, 
zoals te doen gebruikelijk bij identificatiesystemen voor dieren waar Applied Digital 
Solutions (ADS) zich mee bezighoudt, een Amerikaanse bedrijf. Dit soort apparaten heb-
ben een transponder, wat een instrument is dat een antwoordsignaal genereert nadat het 
eerst op radiografische wijze is ondervraagd. Een nóg geavanceerder systeem, dat door 
hetzelfde bedrijf op de markt wordt gebracht, verenigt GPS, op afstand bediening en regi-
stratie van lichaamsfuncties. Dat heet Digital Angel (digitale engel). In de Verenigde Sta-
ten is men in 2002 begonnen om bij mensen met aandoeningen zoals Alzheimer en op 
vrijwillige basis de VeriChip te implanteren. Digital Angel is vooralsnog voorbehouden 
aan vee omdat daartoe voor mensen de wettelijke basis ontbreekt. De basis van vrijwillig-
heid zal waarschijnlijk onaangetast blijven. Maar wat kan iemand doen als uiteindelijk alle 
transacties uitsluitend kunnen plaatsvinden via de geïnplanteerde chip? In de Eurolanden 
worden de bedragen, waarmee contant mag worden afgerekend, trapsgewijze verlaagd. In 
België werd dat bedrag eind 2011 naar € 3.000 verlaagd en in Italië naar € 1.000. Tenslotte 
zal iedere contante commerciële transactie strafbaar worden gesteld. 
 
 

g 
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Kanttekening 

De naam Mondex kan als een samenstelling worden gezien van de woorden monetair en 
dexter (de rechterhand). De ideale plaatsen om een microchip te dragen, zo schijnt het, 
zijn de rechterhand en het voorhoofd. Dit doet aan Openbaring 13:16-17 denken: “En (het 
beest dat als de draak spreekt) 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.” Mondex ontkent dit soort aantijgingen en 
zegt dat het niets van doen heeft met implanteerbare microchips, maar Motorola, die de 
smartcardtechnologie voor Mondex heeft ontwikkeld, heeft met implanteerbare voorwer-
pen geëxperimenteerd en met biochips, en het is daarom niet onwaarschijnlijk dat een der-
gelijke methode op een gegeven moment met Mondex zal worden gecombineerd …wan-
neer en indien de noodzaak zich daartoe voordoet. 
 
Het Griekse ‘rechts’ is dexios, van decomai afgeleid: “ontvangen, aanvaarden, (graag) 
nemen, een uitoefening van individuele macht om iets al of niet te ontvangen / aanvaar-
den.” Het Grieks voor merkteken, dat in Openbaring voorkomt, is charagma en betekent 
“een kras, ets, tatoeage of stempel (als teken van onderdanigheid)”. In de oudheid kregen 
slaven, die naar de markt gingen, een tablet mee om hun eigenaar aan te duiden, hun 
kwalificaties alsook hun afkomst. Zulke kleitabletten werden met het zegel van de eigenaar 
gebakken en beschermden de slaaf op zijn tocht door de stad terwijl hij iets voor zijn 
meester deed. Zo’n tablet was inderdaad kenteken van onderworpenheid. De verzen uit het 
boek Openbaring kunnen niet mis worden verstaan. Het dragen van een merkteken als de 
VeriChip is fout, goed fout. 
 
 
 
 

- 
 


