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Wie verstand heeft, berekene het getal 666… 
G.K. Verbaan. 

 

“…….dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, 

of het getal van zijn naam heeft. 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 (666)……” Openb. 3:17-18 

 

Wat kunnen we weten of, wat moeten we weten over de grote 

tegenstander van Jezus Christus, de satan. Vaak wordt hij de 

antichrist genoemd maar beter is het te zeggen: degene die zich in plaats van, 

presenteert. (plaatsvervanger). Het woord ‘ἀντί’  (vertaald met ‘anti’) betekent ‘in 

plaats van’ en niet ‘tegen’. 

Zowel in het verleden als in het heden is bij oorlogsvoering belangrijk kennis te 

hebben van krijgskunde en vooral de tactiek van de vijand, zijn strategie te kennen. 

Dat is ook het geval in de geestelijke wereld, op het terrein van ons geloof is het 

belangrijk dat we de tactiek van onze grote tegenstander kennen en herkennen.         

De apostel Paulus waarschuwde ons al,….. Let op! 

“……….opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten 

zijn ons niet onbekend..” 2 Korinthe 2: 10b-11 

 

Zelfs worden wij door God Zelf gewaarschuwd via de apostel Johannes.                  

. 

“…….dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het 

beest, of het getal van zijn naam heeft. 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 (666)……” Openb. 3:17-18 

Het getal van het beest, dat te berekenen is, is 666, het getal van een mens. De 

antichrist is dus een mens (geen godsdienstige stroming) en de naam heeft de 

berekenbare getalswaarde 666. Opmerkelijk dat de wereld dit getal al lange tijd 

subtiel krijgt geïnjecteerd, vaak soms heel duidelijk.                                                                 

In Hebreeuws en Grieks en Latijn hadden letters 

getalswaarde. De officiële titel van de Paus is: ‘Vicarius 

Filii Dei’, wat betekent ‘Plaatsvervanger van de Zoon van   .   

.   God’. De letterwaarde van deze naam is opgeteld 666, zie     

.   afbeelding hieronder.    
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Goed om te herhalen dat het woord ‘ἀντί’ (vertaald met 

‘anti’) betekent ‘in plaats van’, en niet ‘tegen’.                

Bij antichrist gaat het dus om een plaatsvervanger van de 

Christus. De officiële titel van de paus in Rome luidt: 

‘Vicarius Filii Dei’ (‘plaatsvervanger van Gods Zoon’), 

hetgeen op zijn kroon (Tiara) staat geschreven. (Kroon = 

‘coronam’ latijn)  Ook de getalswaarde van de letters van het woord     

-corona- is exact 666. (Zie bladzijde 4) 

Een andere religieuze leider, José Luis de Jesús Miranda (22-4-1946 - 17-11-2013) gebruikte 

het getal 666 op een duidelijkere manier. Hij 

verklaarde zowel de antichrist te zijn alsook de 

reeds verschenen Jezus Christus. Hij liet zich ook 

wel “De man Jezus Christus” noemen, als de leider 

van de Creciendo en Gracia-sekte, gevestigd in 

Miami, Florida. Hij propageerde openlijk het getal 

666. Zijn volgelingen tatoeëerden dit getal “slaafs” in hun lichamen.  

De destijds (1987 - 1997) zeer populaire, satirische onchristelijke Amerikaanse tv-sitcom 

“Married ... with Children” bracht onlangs nog een herhaling op het Nederlandse 

tv-scherm. Daarin werd het huwelijk bespottelijk gemaakt. Dochterlief joeg haar 

vader de stuipen op het lijf door hem te bedreigen met een dodelijke kever in een 

glazen pot. Deze kever had op zijn buik staan ……..het getal 666! 

De langstlopende stripreeks in de Benelux: “Suske en Wiske” 

gestart in 1945 heeft ook weet van het getal 666. Al heel lang en 

doeltreffend wordt de maatschappij geïnformeerd en “vertrouwd 

gemaakt” met het getal van de ‘mens’. Niet ergens verstopt 

binnenin het tijdschrift op een linker pagina, maar op de cover! 

De schepping van Walt Disney (1928)  -Mickey Mouse-is een 

antropomorfe muis. Antropomorf is een samenstelling van het 

Griekse woord ‘mens’ (ánthrōpos) en ‘gedaante’ 

(morphē). ‘Slim’ bedacht door Walt Disney menselijke 

eigenschappen worden toegeschreven aan niet-menselijke wezens; 

het laten zien dat dieren, goden of voorwerpen een menselijk 

gedrag of karakter hebben. Zien we de verbinding met Openbaring 

hoofdstuk dertien? Misschien wat onopvallend maar ‘spiegelt’ het 

broekje van Mickey en het getal is duidelijk herkenbaar. 

Occultist A. Crowley 
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Vermoedelijk ziet u ook wat voor blik deze muis in zijn ogen 

heeft, geen dollartekens maar het omgekeerde kruis! En onder 

zijn wereldberoemde naam staat duidelijk: Death Cult…… 

Doodscultus, dit woord is momenteel (2020) nog niet in onze taal 

geïntegreerd in tegenstelling tot in de Engelse taal, maar het geeft 

nu al relaties aan met een soort eindtijdgeloof, volgens 

Nederlandse taaldeskundigen.  

Anton LaVey, (1930-1997) oprichter van 

de satanskerk, schrijver van de 

satansbijbel en kennis van Walt 

Disney, heeft eens gezegd: 

"Mensen hoeven niet meer naar de kerk 

te gaan; ze  krijgen hun moraliteitspraat 

op televisie." Hij zag Walt Disney 

(1901-1966) , 33ste graad vrijmetselaar 

als een van de gidsen voor de 

volgelingen van satan.  

We kennen allemaal de "onschuldige" Donald Duck, het 

schattige eendje, de oom van Kwik, Kwek en Kwak. Wie zijn 

oor te luisteren legt of zijn ogen de kost geeft, ziet dat het 

eendje als de onschuld zelve ook in de christelijke gezinnen, 

scholen en conferentiecentra is binnen gewaggeld. Maar is 

Donald Duck echt christelijk verantwoord, is de                   .            

moraal van de Duck familie dezelfde moraal 

als die de Bijbel ons leert. Hoe zien wij de 

geldgierigheid van Oom Dagobert, hoe de 

ongehoorzaamheid en het brutale gedrag van  .                    

Kwik, Kwek en Kwak. Wat vinden wij van            .                       

de verleiding, jaloezie, zelfmoordpogingen en .                         

onreinheid die worden voorgesteld als de                   .                        

normaalste zaken van de wereld. Zwarte Magica, de heks zonder 

hart, (puur occultistme) doet op haar bezemsteel nagenoeg dezelfde 

uitspraak als Jozua in Joz.10:12 : “ Zon, sta stil te Gibeon en 
gij, maan, in het dal van Ajjalon!” We moeten het Ware 

kennen om het valse te ontmaskeren. Heeft de satanist, 
Anton LaVey het dan goed ‘gezien’? 

 

 

Tijd doe wat ik 

wil en sta stil  

Zwarte Magica, 

Anton LaVey 

Inscriptie 666 ↓ 

https://bijbelseoverdenkingen.nl/_files/200000526-a7b23a8ac6/Walt_Disney_1946-1.JPG
https://bijbelseoverdenkingen.nl/_files/200000533-dc760dd6df/Donald-Mein-Kamph-Disney.jpg
https://bijbelseoverdenkingen.nl/_files/200000537-d0b61d1b6f/fO5TzPJW.png
https://bijbelseoverdenkingen.nl/_files/200000529-981b49910d/995333_1165025876855325_830097273514865631_n.png
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Eerder werd al vermeld dat het woord 

– corona - ook het getal 666 

‘verbergt’, het is zelfs op het wegdek 

te lezen. Het geheel is verduidelijkt op 

een rode achtergrond het woord – 

corona - kent 6 letters en hun 

getalswaarde staat keurig vermeld 

achter de corresponderende letter opgeteld geeft dit 66. 

Aaneengeschoven vormt dit 666.                               

Wie draagt de ‘corona’……… de kroon? 

 

Nagenoeg iedereen is bekend met het World Wide Web, niet iedereen heeft er weet 

van de eerste website uit de geschiedenis, in 1989 werd 

ontwikkeld bij CERN,(Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire) 

De thuisbasis van de beroemdste en krachtigste 

deeltjesversneller, de Large Hadron Collider (LHC) is 

een groot Europees onderzoekinstituut nabij 

Genève, waar 

vele duizenden fysici, ingenieurs en technici uit de 

gehele wereld werken. De LHC, is een ringvormige 

tunnel met een omtrek van 27 km, op een diepte van 

175 meter ! Het is het grootste door mensen gemaakt 

apparaat ooit en wordt gebruikt om natuurkundig 

onderzoek aan elementaire deeltjes te doen. Deze 

'atoomkraker' moet onzichtbare antimaterie gaan 

genereren, let wel, die onzichtbaar is. In 2012 waren 

CERN-wetenschappers echter in staat antimaterie te ‘vangen’ en observeerden het 

Higgs-deeltje of het 'goddeeltje', waarvan zij geloven dat het de geheimen zou 

ontsluiten van hoe het universum is gemaakt. Ja de sleutel hebben 

ontdekt, om de fundamentele vragen over de vorming van het 

universum op te lossen.  

 Opmerkelijk dat het World Wide 

Web wordt afgekort door WWW ook hier zien we 

het getal 666 verschijnen. Het Hebreeuwse teken 

‘Wav’ heeft in het Hebreeuws de waarde van 6…!   

Is het toeval dat het logo van de CERN een 

ineenstrengeling is van 3 zessen!? 

 

 

Plaquette CERN geboorte 
van het WEB in 1989 
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Waarom staat er voor het gebouw van de CERN een 2 m hoog beeld 

van de dansende hindoegodin Shiva, een complexe godheid die ook 

wordt gekarakteriseerd als "The Destroyer", de godin van de oorlog. 

Voor de moderne CERN natuurkundigen is 

Shiva's dans dan ook de dans van 

subatomaire materie, de basis van al het 

bestaan en van alle natuurlijke 

verschijnselen. Met haar rechtervoet 

vertoont ze haar verpletterende ware aard. 

Worden er werkelijk menselijke offers gebracht voor het 

beeld van Shiva zoals deze video 

toont? →  

En wat te denken van satanische 

rituelen die in het verleden 

werden opgevoerd bij de opening 

van een nabijgelegen tunnel 27 mei 2016? 
 

 

 

Wie kent ze niet de blauwe stripdwergen gelanceerd aan 

het einde van de zestiger jaren van de vorige eeuw? Op 

veel artikelen werden zij vereeuwigd, speelgoed, kleding 

gordijnen ect. Uiteraard ook 

magazine vorm zoals deze 

illustratie laat zien. 

 Ook op de wereldwijd 

ingevoerde barcode kunnen we 

het getal 666 terugvinden en de 

ITC deskundigen kunnen ons duidelijk maken hoe 

‘vernuftig’ dit in elkaar steekt. 

En het maakt, dat het aan allen, 

kleinen en groten, en rijken en 

armen, en vrijen en 

dienstknechten, een merkteken 

geve aan hun rechterhand of aan 

hun voorhoofden, Openb. 13:16.  
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 Er wordt wel gesuggereerd dat het slechts om symbolen gaat, sterker nog 

onschuldige symbolen er wordt zelfs gesteld dat symbolen 

geen ‘kracht’ of invloed op het menselijk gedrag zouden 

hebben. Op een van de zendingsreizen in Nepal 

passeerden wij deze twee jongelui een zware accu 

dragend. Het hakenkruis op de kleding van hen ‘deed ons 

heel wat’ terwijl het een onschuldig hindoe ‘symbool’ 

voor de twee dragers was, ja zelfs een teken van gelukbrenger. 

Iedere lezer zal bij deze illustratie gruwen. Hoe wij 

het ook willen benoemen een hakenkruis, hetzij 

een swastika een heilig en gelukssymbool voor de 

hindoe op graven aangebracht zal het de 

Europeaan met afschuw vervullen vanwege de 

associatie met het nationaalsocialisme en de 

gruweldaden in het bijzonder de joden 

aangedaan. 

Het 666 teken wordt niet altijd ‘gezien’ in de logo’s . De vluchtige beschouwer 

herkennen in het logo van het christelijk zendingsgenootschap OMF (Overseas Missionary 

Fellowship) dit ook niet altijd in één oogopslag. De OMF, gesticht in 1865 door James 

Hudson Taylor begon aanvankelijk onder de naam China Inland Mission (CIM). 

Hebben kerkelijke instanties te veel vertrouwen in wereldse logo-ontwerpers welke 

de verborgen symboliek wel kennen? Vergelijk bijvoorbeeld het ‘christelijke’ 

OMF logo met het wereldse Google Chrome 666 logo! 

 

Google Chrome 

                                                                                                                                                 

.                                                                                                 

Ook verdient het enige aandacht te schenken aan het vaccin wat men straks 

massaal wil gaan injecteren. De multimiljardair Bill Gates heeft op 20 juni 2019 

patent aangevraagd voor een technologie waarmee het menselijk lichaam 

rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem reg.nr. 2020-

060606. Zijn doelstellingen kunnen de lezer bekend zijn: het elimineren van de 

huidige wereldbevolking van ± 8 miljard naar 500 miljoen. Op de wijze waarop hij 

aansturing geeft via de fabricage van de te gebruiken vaccins kan bij de lezer 

bekend zijn. Reuter bericht ons (30-11-20) dat de eerste proefpersoon een 

De Joodse begraafplaats in Quatzenheim 

nabij Strasbourg in Frankrijk. 

https://omf.org/nederland/?page_id=322
https://omf.org/nederland/?page_id=322
https://illuminatisymbols.info/google-chrome-666/
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rechtszaak aanspant tegen AstraZeneca na ‘extreme bijwerkingen’. De 

proefpersoon eist ruim ½ miljoen euro schadevergoeding en daarnaast dat het 

vaccinonderzoek van de ontwikkelaars, waar op dit moment zo’n 1600 

vrijwilligers bij betrokken zijn, per direct wordt stilgelegd. In juni dit jaar (2020) 

sloot Nederland een deal met AstraZeneca voor honderden miljoenen 

coronavaccins. Het is ook nu niet populair om het oneens te zijn met onze ’leiders’ 

en dat dan ook nog kenbaar te maken, maar om straks te moeten zeggen: “Wir 
haben es nicht gewußt” zal ook dan fataal blijken te zijn. We kunnen ons nog 
laten informeren ook door ‘tegenstanders’ of door ‘andersdenkenden’. In 
hoeverre laten onze leiders zich leiden door Gods Woord? 

 

             In de afgelopen drie jaar hebben zo'n drieduizend 

inwoners van Zweden een microchip ter 

grootte van een rijstkorrel laten 

aanbrengen onder de huid van hun 

rechterhand. Dit meldt persbureau AFP. 

Dankzij deze microchip hebben zij geen 

ID-kaart, OV-kaart of toegangspasjes meer 

nodig (2020).  

Koning Nebukadnessar maakte een gouden beeld, waarvan de 

hoogte zestig en de breedte zes el bedroeg; hij stelde het 

op in de vlakte Dura in het gewest Babel. Daniël 3:1 

We hebben hier vermoedelijk te maken met een obelisk 

een fallus symbool reeds bekend bij de Babyloniërs. 

Gezien de verhouding 60 : 6 zou een menselijk beeld er 

bijzonder ‘schraal’ hebben uitgezien. Obelisken hebben 

in de occulte wereld een bijzondere betekenis. 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Babylonische obelisk 
fallus symbool 

Geschiedschrijving 
in obelisk 

Obelisk van het Washington monument Sint Pietersplein in Rome de obelisk 
(fallus) in de cirkel (baarmoeder) 

Obelisk van Seti II (1200 
v. Christus) Let op de 
cirkelvorm om de fallus 

https://www.afp.com/en/news/2265/microchips-get-under-skin-technophile-swedes-doc-14m1js1
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Zo kennen we de obelisk van het Washington monument, dat gebouwd is door 

Vrijmetselaars en opgedragen is aan de eerste president van 

de VS. Het is de grootste obelisk in zijn soort ter wereld, is 

6660 inch hoog en aan de voet aan iedere zijde 666 inch 

breed. Ook hier weer de cirkelvormige ‘omheining’  van de 

fallus. Het belang van deze specifieke symbolen en 

numerieke waarden, kan niet zwaar genoeg onderstreept worden..  

Zowel de bekende schrijver Dan Brown (The Da Vinci Code, Angels & Demons) 

als de christelijke auteur Tom Horn (Apollyon Rising 2012) onthullen in 

hun laatste boeken wat het 'verloren symbool' is waarmee het 

geheimzinnige en verborgen doel van de stichting van de Verenigde 

Staten door de Vrijmetselaars en Illuminati kan worden verklaard: de 

Bijbel. Volgens beide schrijvers is er met opzet een Bijbel in de 

obelisk van het Washington verborgen, waarbij Tom Horn aantoont dat dit 

doelbewust gedaan is om de Bijbel te ‘binden’, waardoor de komst van de  

antichrist 'Apollyon' mogelijk moet worden gemaakt.  

De obelisk is het meest voorkomende en meest flagrant occulte symbool dat 

gebruikt wordt in de hele wereld. 

Ook is het mogelijk dat het gouden beeld van de koning van Babel op een hoge 

obelisk, zuil of pilaar stond zodat de afmetingen 60 el hoogte en 30 el breedte 

exact kloppen. Op bevel van koning Nebukadnezar moest de gehele ‘wereld’ voor 

dit stomme (niet sprekende) gouden beeld knielen en aanbidden 

Derhalve wierpen alle volken, natiën en tongen zich ter aarde, zodra zij 

het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp en allerlei soort van 

muziekinstrumenten hoorden, en aanbaden het gouden beeld dat koning 

Nebukadnessar had opgericht. Dan. 3: 7 

 
Ook hier zien wij weer het schaduwbeeld van het Oude Testament en de 

werkelijkheid welke in Openbaring 13:15 naderbij komt! 

 

En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te 

schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat 

allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. Opb.13:15 
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Wat moeten we met alle bovenstaande informatie? 
 

Hoe is het Ware te onderscheiden van het Valse?                                                       

Hoe is de Waarheid te herkennen boven de Leugen?  

 

Met het volgende voorbeeld willen wij het 

duidelijk maken. De bankmedewerker zal, door 

zijn jarenlange ervaring met het omgaan met 

bankbiljetten, snel en gemakkelijk een vervalst exemplaar 

herkennen. Hij oriënteert zich niet op alle valse biljetten maar 

op de echte. Zoals de Rembrandtkenner ook de 

meestervervalser zal ontmaskeren.  

U kent ongetwijfeld een van de belangrijkste Oude Meesters uit de 

Nederlandse geschiedenis Frans Hals. Kunt u ook zijn werken 

beoordelen op ‘echt’ of ‘vals’? Dan is het van fundamenteel       

belang dat u Frans Hals’ werk grondig kent.  

Zo hebben ook wij ons te laten leiden, niet door het valse, maar door de Waarheid, 

Gods Woord.                

Laten wij ons dus richten op het ware zodat wanneer het valse op onze weg komt, 

wij het direct herkennen. 

Het voorhoofd staat in de geestelijke wereld vaak als beeld voor wat de mens is, 

hoe denkt hij, waar is zijn hart op gericht, wat is er existentie? 

Houd uw gedachten in het oog! De stamvader van elke daad is een gedachte. Maak aan 

de verkeerde daad een eind als hij nog een geachte is. 

………Maar het huis Israëls zal naar u niet willen luisteren, omdat zij naar Mij 

niet willen luisteren, want het gehele huis Israëls heeft een hard voorhoofd en een 

stug hart. Ezechiël 3:7 

Opmerkelijk dat in zoveel religies wereldwijd het voorhoofd zoveel zichtbare, 

visuele ‘aandacht’ krijgt. Enkele illustraties hiervan willen wij hieronder plaatsen. 

De betekenissen van deze zichtbare, maar vaak geestelijke of occulte verklaringen 

van deze tekenen op de voorhoofden zijn u wel bekend. 

'Valse' Frans Hals 
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We zien dat zowel de volgelingen van de duisternis (satan) als die van het Licht 

(volgelingen van Jezus) gemerkt zullen worden naar hun keuze die zij gemaakt 

hebben met hun hart. Beiden zullen aan het voorhoofd gemerkt worden. 

 

 De gelovigen met het zegel van God:                                                             

.      

……….en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, 

noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun 

voorhoofd verzegeld hebben. Openb. 7: 3                                                                     

. 

 De ongelovigen met het zegel van het beest, satan.                                               

………..En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de 

armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun 

rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, 

dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Openb. 13:16  

De apostel Johannes, de apostel van de Liefde geeft ons al te kennen dat de 

antichrist niet pas in de 21e eeuw voor het eerst van zich liet horen. De satan was al 

werkzaam ook in zijn dagen. Het ging toen en ook nu om de cruciale vraag wie is 

Jezus voor jou en mij? Wat is onze belijdenis…. Jezus....of zijn plaatsvervanger? 

Johannes geeft het ons als volgt door: 

“….en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de 

antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de 

wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u 

is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit 

de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar 

ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest 

der waarheid en de geest der dwaling…….” 1 Joh.4:4-6 

De apostel Johannes bemoedigt en waarschuwt ons heel liefdevol met de woorden:  

Bindi-stip hindoe 

Bidvlek islam 
Satanist 

Kinderdoop christenen 

Tefillien orth. joden 

Askruisje RK kerk Antichrist-teken 
moslim 

https://debijbel.nl/bijbel/NBG51/REV.13.16
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“…….En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek 

bewaart……! Openb. 22: 7 

Ook de apostel Paulus waarschuwt ons en wel om een andere reden namelijk, dat 

wij de geschiedenissen uit het Oude Testament als voorbeeld dienen te nemen, 

want zij staan daar ter waarschuwing voor ons: 

 

Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter 

waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 1 Kor. 10: 11 

 

Gezien het bovenstaande en alle wereldomvattende veranderingen die gaande zijn 

mogen wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien en ons geen angst aan laten 

jagen zoals in de dagen van Jesaja mogen wij ook nu de zekerheid hebben dat de 

Here der heerscharen alles in zijn hand heeft en houdt. 

 

“……Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering 

noemt, en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken. De Here der 

heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en 

Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn…….” Jesaja 8:12-13 

 

 

 

 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet. en een licht op mijn pad. .. 


