


V7. VERVOLGING, 
MERKTEKENS & 

VACCINS!



B80. Vreemdelingen & Martelaren

- Als Christenen zijn we vreemdelingen op aarde
- Sommige Christenen zijn martelaren voor het geloof
- 8 martelaren in de Bijbel

B81. Als je vruchten wilt dragen ZAL je worden vervolgd!

- Krijg je als Christen vervolging vanuit de wereld?
- Welke zegeningen komen voort uit lijden en vervolging?

B82. Hoe REAGEER je op VERVOLGING?

B91. Leven we in de EINDTIJD?

- Wat is de eindtijd?
- Waar zitten we nu op de tijdlijn van God?
- Wat zijn de tekenen van de eindtijd?
- Wat is het merkteken 666?



Als je vruchten wilt dragen voor God…..zal je worden vervolgd! 

Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, 
levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, 

volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij 
overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en  in Lystre. 
Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit 

die alle heeft de Heere mij verlost. 

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus 
Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en 

bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij 
misleiden en worden misleid. 

2 Timotheüs 3:10 - 13 HSV



Je wordt steeds meer aan Jezus beeld gelijk, dus zal je ook hetzelfde 
overkomen

Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij 
wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar 

wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het 
huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te 

meer Zijn huisgenoten! 

Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is 
niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, 

en er is niets verborgen wat niet bekend zal 
worden.  



Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in 
het licht; en wat u hoort in het oor, 

predik dat op de daken. En wees niet 
bevreesd voor hen die het lichaam 

doden en de ziel niet kunnen doden, 
maar wees veeleer bevreesd voor Hem 

Die zowel ziel als lichaam te gronde 
kan richten in de hel.

Mattheüs 10: 25 - 28 HSV



Wees niet verbaast als de wereld je haat, want de wereld haat het licht...

Verwonder u niet, mijn broeders, als de 
wereld u haat. 

1 Johannes 3:13 HSV

Voor de rechtvaardige is het een 
blijdschap recht te doen, maar voor hen 

die onrecht bedrijven, is het een 
verschrikking.

Spreuken 21:15 HSV



Wat is het merkteken 666?

Het beest (de antichrist) zal ieder mens ertoe dwingen om het merkteken te nemen

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken 
en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun 

rechterhand of op hun voorhoofd,  en het maakt dat 
niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat 

merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal 
van zijn naam.  

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal 
van het beest berekenen, want het is een getal van een 

mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
Openbaring 13:11 - 18 HSV



Is het systeem 666 al (bijna) actief?





Zorgen………

- Het gemak waarmee wedergeboren 
christenen meegaan met het systeem……

- Zijn we wel bereid om een prijs te betalen 
voor het volgen van Jezus?

- Zien we wel dat de vervolging voor 
Christenen zal komen uit de hoek van het 
humanisme?



Als iemand het merkteken ontvangt op het voorhoofd of op de hand zal hij drinken 
van de toorn van God, bij deze beproeving wordt de volharding van de heiligen 

zichtbaar

En een derde engel volgde hen, die met een luide 
stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld 

aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of 
op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken 

van de wijn van de toorn van God, die 
onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker 
van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en 
zwavel voor het oog van de heilige engelen en 

van het Lam.  



En de rook van hun pijniging stijgt op tot in 
alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn 

beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen 
rust, evenmin als iemand die het merkteken 

van zijn naam ontvangt. 

Hier zien we de volharding van de heiligen. 
Hier komen openbaar die de geboden van 
God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Openbaring 14:9 - 12 HSV



Jezus is het voorbeeld van zelfbeheersing, hij deedt niks terug maar gaf het over 
aan God

Want dat is genade, als iemand om het geweten 
voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, 

en daarbij ten onrechte lijdt. 

Want wat voor roem is er als u het geduldig 
verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor 
slagen ontvangt? Maar als u het geduldig 

verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor 
lijdt, is dat genade bij God.



Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook 
Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo 
een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou 
navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en 

in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 

Die, toen Hij uitgescholden werd, niet 
terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, 
maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig 

oordeelt;
1 Petrus 2:19 - 23 HSV



Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 

vervolging, of honger, of naaktheid, of 
gevaar, of zwaard?  

Zoals geschreven staat: Want omwille van U 
worden wij de hele dag gedood, wij worden 
beschouwd als slachtschapen. Maar in dit 
alles zijn wij meer dan overwinnaars door 

Hem Die ons heeft liefgehad. 

Zelfs als slachtschapen kan NIKS ons scheiden van de liefde van Christus!



Want ik ben ervan overtuigd dat noch 
dood, noch leven, noch engelen, noch 

overheden, noch krachten, noch 
tegenwoordige, noch toekomstige 

dingen,  noch hoogte, noch diepte, noch 
enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde van God in 
Christus Jezus, onze Heere.

Romeinen 8:35 - 39 HSV


