
Het Merkteken van het Beest
Kenmerken van 

het beest 1e  Engel’s Bericht Definitie van het Zegel van God, in Deut 6:1-8

aanbidding van het 
beest Vrees God “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”,  

Exodus 20:3

beeltenis van het 
beest

Geef Hem eer “Gij zult u geen gesneden beeld maken”, Exodus 20:4

naam van het beest Zijn oordeel is gekomen “Gij zult de naam des HEEREN niet ijdel gebruiken”, Exodus 20:7

merkteken van het 
beest

aanbid Hem die Hemel 
en aarde maakte “Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt …”, Exodus 20:8-11

Wanneer weet je dat de antichrist niet Yeshua is?
• Als je nog steeds rondloopt met pijn in je lichaam, is Yeshua niet hier

• als de antichrist met staatshoofden onderhandelt, is hij niet Yeshua

• Als de antichrist de eer opeist voor wonderen, is hij niet Yeshua


• Yeshua schept nooit op over zijn wonderen, Hij drong er zelfs bij mensen op aan er niet over te praten

• Als de antichrist de toekomstige tempel bezoekt, is hij niet Yeshua

• Als de antichrist beweert mensen uit de dood te hebben opgewekt, praat je met demonen (2Kor11:3-15)

• Als de koninkrijken van de wereld nog steeds op hun plaats zijn, is Yeshua niet hier

• als de pers nog steeds bedrog verspreidt, is Yeshua niet hier

• wanneer de antichrist verklaart dat de zondag de rustdag is, is Yeshua niet hier

• als hij de joden, de moslims en de christenen bij elkaar brengt, weet je dat hij de antichrist is

• wanneer de antichrist verschijnt, zal hij over de aarde lopen, Yeshua niet: Hij zal ons opnemen in de wolken


Het laatste bedrog kan te maken hebben met wie de autoriteit heeft om te bepalen welke dag 
de rustdag is voor het algemeen welzijn, tegen wie het 4e gebod heeft verordineerd.

Die autoriteit is gekoppeld aan de sabbat, het zegel van Gods autoriteit.
Het zegel van het gezag van de antichrist is gekoppeld aan de zondag.


