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Voorwoord

Wij leven in een tijd waarin we als Christenen meer als ooit tevoren Gods Woord
moeten koesteren, elkaar moeten aansporen om de Bijbel te lezen en de
wederkomst van de Here Jezus te verwachten. Dit boekje wil daar een bijdrage aan
leveren. In het Bijbelboek Openbaring van de Statenvertaling kunnen we lezen:

Hoofdstuk 13, vers 16-18
“En het (beest, vanaf vers 1) 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;
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het
beest, of het getal zijns naams.
Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een
getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

Hoofdstuk 14, vers 9-11
“..., Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn
voorhoofd, of aan zijn hand,
Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den
drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige
engelen en voor het Lam.
En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en
nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams
ontvangt.”

Hoofdstuk 19, vers 20
"En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de
tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken
van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend
geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt."

Hoofdstuk 20, vers 10
“En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het
beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle
eeuwigheid.”

De virtuele/digitale wereld begint in rap tempo ‘een gezicht’ te krijgen. De mensheid
gaat een tijdperk tegemoet waarin iedereen deel zal gaan uitmaken van deze
wereld. Een tijdperk waarin alle facetten van het menselijk leven een virtuele vorm
zal krijgen en waarin volgens Openbaring 13 deelname aan het economische leven
enkel en alleen mogelijk zal zijn voor hen die het merkteken, de naam of het getal
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van de naam van het beest zullen dragen.

De schrijver wil naar aanleiding van persoonlijk onderzoek naar de digitale
(bio)technologische ontwikkeling in onze tijd zijn bevindingen hier neerschrijven. Het
boekje is een verzameling van verwijzingen naar overheden, organisaties, instanties
en/of personen die bewust of onbewust bijdragen aan de verwezenlijking van de
profetische woorden in het Bijbelboek Openbaring.

Met dit boekje wil hij de christelijke gemeenschap oproepen zelf onderzoek te doen
naar de punten die hij hier kort naar voren haalt en beschrijft. Het heeft tot doel de
lezer op een laagdrempelige manier een beeld te geven van de huidige
technologische ontwikkelingen die een inleiding zijn op het scenario zoals
beschreven staat in het Bijbelboek Openbaring.

Dit boekje heeft niet tot doel om een uitputtende studie te doen naar andere
Bijbelgedeelten waarin gesproken wordt over het einde der tijden. Ook wil de
schrijver, met het oog op de snelheid waarmee de technologische ontwikkeling
plaatsvindt, aangeven dat hij niet in staat is die ontwikkeling tot in detail bij te benen.
Het staat ieder vrij zijn eigen conclusies te trekken uit hetgeen hier geschreven is.

De schrijver is zich ervan bewust dat er nog zoveel meer valt te vertellen over het
genoemde onderwerp. Het boekje wil in die zin ook niet meer zijn dan een ‘Wake-up
Call’ voor de hedendaagse Christen en ieder die het interesseert. Mag de Here Zelf
ons helpen bij het interpreteren van de Bijbel en ons genadig zijn bij het duiden van
hedendaagse ontwikkelingen op politiek, sociaal/maatschappelijk,
financieel/economisch, technisch/wetenschappelijk en moreel/ethisch vlak.

Walter M. van der Wolf
Amstelveen
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Globalisering

Globalisering is een modern woord wat vrij vertaald wil zeggen: ‘Het mondiale streven
van de mensheid naar eenwording door steeds meer op allerlei terreinen samen te werken’.
De economie speelt in dit hele proces een centrale en leidende rol. Wanneer je bij
Google het woord ‘Globalisering’ intikt krijg je bij Encyclo.nl, de Nederlandse
Encyclopedie, 15 verschillende definities. Één van die definities luidt:

“Globalisering is een toenemend proces van economische, culturele en politieke integratie
op mondiaal niveau. Door de openstelling van grenzen tussen landen, kunnen goederen en
diensten zich gemakkelijker verplaatsen.

Vanuit economisch oogpunt betekent globalisering dat steeds meer landen en regio's
deelnemen aan de internationale handel. Multinationals vestigen zich daarvoor in landen
waar de arbeid het goedkoopst is, de zogeheten lagelonenlanden. Bedrijven die
internationaal actief zijn, zijn gemiddeld groter, innovatiever en productiever dan bedrijven
die dit niet zijn.

In 1995 werd de Wereldhandelsorganisatie (WTO: World Trade Organisation) opgericht.
Deze organisatie ziet toe op de naleving van afgesloten wereldhandelsverdragen. Door de
globalisering worden afstanden steeds kleiner en komen mensen vanuit de hele wereld met
elkaar in contact doordat men veel reist.”

Het World Economic Forum wil in dit hele proces een leidende rol spelen. Het WEF
is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld,
internationale politici, intellectuelen en journalisten, in totaal zo'n 2500 personen. Zij
organiseert jaarlijks in de winter een jaarvergadering in Davos en diverse regionale
conferenties op alle continenten.

Het Forum vindt dat wereldwijde belanghebbenden dringend moeten samenwerken
om de toestand van de wereld te verbeteren. Daarbij gaan ze uit van de ‘Agenda
2030’ voor duurzame ontwikkeling, die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde
Naties is aangenomen. Deze agenda biedt, zo zeggen ze, een gedeelde blauwdruk
voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. Centraal daarin
staan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), die een dringende
oproep zijn tot actie door alle landen - ontwikkeld en in ontwikkeling - in een
mondiaal partnerschap.
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https://www.encyclo.nl/begrip/globalisering#:~:text=Globalisering%20is%20een%20toenemend%20proces,en%20diensten%20zich%20gemakkelijker%20verplaatsen.
https://www.weforum.org/
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/goals


Het startsein voor de uitvoering van deze agenda wordt The Great Reset genoemd
en vond in 2020 plaats. Deze ‘Reset’ biedt overheden, organisaties en instellingen
handvatten aan om toekomstige uitdagingen en problemen op gebieden als
economische ontwikkeling, milieu en de gezondheidszorg het hoofd te bieden.
Inmiddels hebben zo’n 100 organisaties en 20 overheden zich bij het forum
aangesloten en werken eraan mee om onder andere via digitalisering de
globalisering op alle continenten op een verantwoorde wijze te introduceren en te
implementeren.

Superstaat

Dit alles moet leiden tot de vorming van een totalitaire centrale wereldregering
oftewel een superstaat waarin de joods / christelijke tradities van onze voorouders
geen rol meer zullen spelen. Een wereldregering die onze ziel en die van de
westerse democratische beschaving zal ondermijnen.

De tekenen van de oprichting van deze regering zien we onder andere aan de
vorming van een politieapparaat wat toezicht moet gaan houden op (inter)nationale
wet -en regelgeving. Ook heeft de Voorzitter van de Europese Commissie Ursula
von der Leyen recent aangegeven het nodig te vinden een Europese defensie-unit
op te zetten.

Technocratie

Volgens de Nederlandse Encyclopedie encyclo.nl is één van de betekenissen van
het woord Technocratie:

“Een technocratie is een bestuursvorm die gestoeld is op het idee dat deskundigen het
beste weten hoe een land geleid moet worden. Het staat los van partijpolitiek, maar is meer
gericht op een efficiënt en zakelijk beleid gebaseerd op wetenschap en kennis.”

Alle tekenen wijzen erop dat de komende superstaat een bestuursvorm zal hebben
die alle kenmerken van een technocratie in zich zal hebben. Wetenschap en kennis
zullen de pijlers zijn waarop er geregeerd zal gaan worden.
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https://www.weforum.org/great-reset
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
https://soundcloud.com/world-economic-forum/the-great-reset-resetting-the?in=world-economic-forum/sets/the-great-reset
https://www.weforum.org/partners#search
https://www.weforum.org/our-impact/100-organizations-governments-have-joined-us-to-accelerate-blockchain-responsibly-across-supply-chains
https://www.ongehoordnederland.nl/sta-op-tegen-de-communistische-antichristelijke-wereldorde/
https://twitter.com/Frontex/status/1422542064307277828
https://frontex.europa.eu/
https://www.ongehoordnederland.nl/een-europees-leger-is-volgende-stap-voor-federaal-europa/
https://www.ongehoordnederland.nl/een-europees-leger-is-volgende-stap-voor-federaal-europa/
https://www.frontnieuws.com/wat-gebeurt-er-als-de-technocraten-alle-kaarten-in-handen-hebben/


Mensheid 2.0

In lijn met de plannen van het World Economic Forum wordt er gewerkt aan een
nieuw tijdperk waarin we mondiaal op allerlei sectoren biologische en technologische
kennis in de dagelijkse praktijk van ons leven gaan integreren. Het WEF noemt dit
‘The 4th Industrial Revolution’. Het plan is om de mens van de toekomst
biologisch/fysiek in staat te stellen om optimaal van digitale techniek gebruik te
kunnen gaan maken. Een soort ‘upgrade’ van wie wij van nature bij onze geboorte
zijn. De opmaat ernaartoe is al ingezet.

Overheid

Wij zien duidelijk dat overheden in de mondiale politiek er op aansturen om de
geesten voor deze nieuwe biotechnologische wereld die eraan ten grondslag ligt rijp
te maken. Het WEF heeft hierbij een leidende rol en stuurt politieke leiders aan.
Burgers regelen overheidszaken steeds vaker telefonisch of per computer. Iedere
burger heeft tegenwoordig een eigen account bij de overheid en belastingzaken
worden digitaal afgehandeld.

Economie

Banken en de rest van de financiële wereld zetten alles op alles om de wereld klaar
te stomen voor de digitale economie. Burgers doen hun bankzaken al digitaal, hetzij
online via de PC of via hun eigen mobiele telefoons. Kopen en verkopen zonder
digitale munt wordt in de toekomst onmogelijk.

Momenteel doet de Europese Centrale Bank (ECB) hier onderzoek naar en kijken ze
naar de onvermijdelijke invoering van de digitale Euro. Het ziet ernaar uit dat ons
fysieke geld in de loop van de komende jaren zal verdwijnen. Wanneer is (nog) niet
helemaal duidelijk maar het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.

Gezondheidszorg

Ook de gezondheidszorg wordt gedigitaliseerd. Medische dossiers van burgers
staan tegenwoordig online en kunnen door beroepsbeoefenaren makkelijk worden
geraadpleegd en waar nodig worden aangepast. Vanaf dit jaar wordt het zelfs
mogelijk om je eigen digitale medische dossier in te zien. Deze persoonlijke
gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waar iedereen zijn of haar eigen
gezondheidsgegevens kan verzamelen, beheren en delen.
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https://www.forbes.com/sites/johncumbers/2020/11/06/where-biology-and-computers-combine-trillions-await-those-who-can-scale-up-an-interview-with-lattice-automation-co-founder-doug-densmore/?sh=2e46c0047166
https://www.forbes.com/sites/johncumbers/2020/11/06/where-biology-and-computers-combine-trillions-await-those-who-can-scale-up-an-interview-with-lattice-automation-co-founder-doug-densmore/?sh=2e46c0047166
https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution
https://digid.nl/inloggen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/digitaleuro.en.html
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-05/200507_white-paper_digital-euro-on-the-blockchain.pdf
https://mijn.ing.nl/login
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/digitaleuro-report.en.html
https://www.consumentenbond.nl/zelfzorg/pgo-veelgestelde-vragen-over-de-persoonlijke-gezondheidsomgeving
https://www.consumentenbond.nl/zelfzorg/pgo-veelgestelde-vragen-over-de-persoonlijke-gezondheidsomgeving


Met het oog op de huidige Corona-pandemie en toekomstige pandemieën worden er
meerdere methoden ontwikkeld om aan te kunnen tonen wie er wel of niet met
speciaal ontwikkelde synthetische medicatie geïnjecteerd is. Daarvoor vindt
momenteel over de gehele wereld de uitrol plaats van een digitaal medisch paspoort
wat op je telefoon geïnstalleerd kan worden.

In Nederland is dat de Corona Check App. Je kan deze ‘CoronaCheck’ gebruiken
voor toegang tot bepaalde locaties en om internationaal te reizen. Nu is dat nog via
een mobiele telefoon, straks is dat ook fysiek mogelijk. Om dat te realiseren wordt er
druk gewerkt aan een digitale toepassing waarbij door middel van een onzichtbare
verf een onderhuidse tattoo wordt aangebracht. Deze onzichtbare kleurstof zal onder
andere je medische dossier bevatten.

Met een ‘druk op de knop’ zal het ook mogelijk worden om meerdere toepassingen,
zoals je Bank App, toe te voegen. Apple en Google hebben inmiddels besloten om,
in samenwerking met Samsung, het medisch paspoort in hun betalingssystemen
(Apple -en Google Pay) te integreren.
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https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-2021.1
https://coronacheck.nl/nl/
https://www.icthealth.nl/nieuws/medisch-dossier-opslaan-in-onderhuidse-tattoo/
https://physicsworld.com/a/invisible-dye-embeds-vaccination-records-on-skin/
https://reclaimthenet.org/apple-google-and-samsung-move-to-normalize-vaccine-passports-with-wallet-function/


Digitale tijdperk

De wereld ziet er tegenwoordig heel anders uit als die in de vorige eeuw. Digitale
ontwikkeling en vernieuwing staan aan het fundament van deze 21e eeuw. De
afgelopen decennia hebben we ons leven moeten aanpassen aan deze digitale
revolutie. Het heeft ons leven radicaal veranderd in de manier waarop we werken,
recreëren en communiceren.

Blockchain

Zoals al eerder besproken zoekt het World Economic Forum naar mogelijkheden om
de globalisering van de wereld te bespoedigen. Zij wil dit doel verwezenlijken met
het zogenaamde blockchain model. Blockchain is vrij vertaald: ‘Een beveiligd
elektronisch digitaal platform waarop alle facetten van het menselijk bestaan worden
geïntegreerd’. Een goede omschrijving van wat blockchain is vinden we bij de
Consumentenbond.

Een voorbeeld van een blockchain toepassing waar we allemaal mee te maken gaan
krijgen is het zogenaamde ‘cryptogeld’. Dit is een soort digitale munteenheid, die
vaak gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten.
Hiermee zullen we binnen niet al te lange tijd kunnen kopen/verkopen. Om met het
oog op dit digitale systeem op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het
WEF is het mogelijk om je bij het Forum in te schrijven.

Artificiële Intelligentie, AI

Wikipedia, de Vrije Encyclopedie, geeft de volgende definitie van Artificiële
Intelligentie oftewel AI:

“Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich
bezighoudt met het creëren van een artefact (een kunstmatig verschijnsel) dat een vorm van
intelligentie vertoont.”

Het gebruik van deze vorm van wetenschap komen we steeds meer tegen in het
alledaagse leven. Zonder dat we er bij stil staan neemt het de touwtjes in handen op
alle terreinen van het leven. Toepassingen ervan komen we tegen in allerlei sectoren
zoals de industrie, het onderwijs, de gezondheidszorg, onze huishouding en op vele
andere terreinen. Het al eerder genoemde World Economic forum houdt zich
intensief bezig met de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie en de mondiale
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https://www.weforum.org/agenda/2017/02/this-is-the-technology-that-could-help-us-make-globalization-work-for-everyone
https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/blockchain#:~:text=Blockchain%20is%20een%20nieuw%20soort,kunnen%20allerlei%20soorten%20transacties%20zijn.&text=Zonder%20tussenkomst%20van%20een%20derde,direct%20opgeslagen%20in%20de%20database.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cryptogeld#:~:text=Cryptogeld%20is%20waarde%20in%20de,bekendste%20cryptovaluta%20is%20de%20bitcoin.
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb00000038qmPEAQ?tab=publications
https://youtu.be/Sq36J9pNaEo
https://youtu.be/Sq36J9pNaEo
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDREA2?tab=publications


implementatie ervan in alle facetten van het menselijk leven.

Digitaal ID

Om de globalisering van de wereld een zet in de ‘goede’ richting te geven zien we
dat grote bedrijven het voortouw nemen in het ontwikkelen van digitale systemen
zodat iedere wereldburger op termijn zijn eigen digitale ID krijgt. Enkele van de grote
spelers en financiers van ID2020 zijn Microsoft, Accenture en The Rockefeller
Foundation.

De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om in de periode van 2019-2024
Europa klaar te maken voor het digitale tijdperk. Dat betekent dat alle Europeanen
een eigen digitale identiteit gaan krijgen. De politiek is (helaas) niet bij machte om dit
proces tegen te houden en werkt hier bewust en/of onbewust aan mee. Iedere
Nederlander heeft momenteel een eigen DigID.

Met deze persoonlijke digitale identificatie worden we in staat gesteld om in de
toekomst aan het economisch/maatschappelijke leven deel te nemen. In 2019 gaf de
overheid al aan dat iedere Nederlander per augustus 2021 zijn eigen QR-code heeft.

Biometrie

Overheden, bedrijven en organisaties gebruiken de lichaamskenmerken of
gedragseigenschappen van personen om de identiteit van iemand te controleren of
vast te stellen. Volgens Wikipedia betekent biometrie het vaststellen van meetbare
eigenschappen van levende wezens, zoals de gemiddelde levensduur en raciale
kenmerken. Sinds het eind van de 20e eeuw duidt het op één van de
identificatiemethoden op basis van unieke lichaamskenmerken van personen.

Onze eigen overheid (en de bankensector) zijn al vergevorderd in het ontwikkelen en
toepassen van deze techniek. Zij wil een centrale database opzetten met
biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en digitale pasfoto's, van alle
vreemdelingen die verblijf aanvragen of al in Nederland verblijven. Er is al een
biometrische database voor asielzoekers. Verder beginnen ook
Luchtvaartmaatschappijen en gewone bedrijven al met deze techniek om mensen te
identificeren en/of betalingen te laten doen.
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https://id2020.org/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_nl
https://www.digid.nl/
https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/qr-code-gaat-burgerservicenummer-vervangen-op-paspoort-en-id-kaart/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biometrie
https://www.government.nl/topics/identification-documents/use-of-biometric-data-of-foreign-nationals
https://www.youtube.com/watch?v=f0FclgZyGlg&feature=youtu.be
https://www.jpost.com/jpost-tech/coming-soon-payments-by-selfie-654112


Digitale portemonnee

De bedoeling is dat we in de toekomst allemaal een eigen digitale portemonnee
krijgen waarin we al onze persoonlijke ‘spullen’, zoals bankgegevens, medisch
paspoort, muziek, contacten, correspondentie, etc. etc. kunnen bewaren.
Bijvoorbeeld bij het W3C, het World Wide Web Consortium, is een ‘Credentials
Community Group’ bezig om te onderzoeken hoe zo’n digitale portemonnee eruit
moet gaan zien en wat je ermee kan doen in de dagelijkse praktijk.

Kopen / verkopen

Met deze digitale portemonnee zullen we in de toekomst dus alles kunnen doen wat
mogelijk is om te leven. Kopen en verkopen wordt in het scenario van het bijbelboek
Openbaring dan niet meer mogelijk voor die mensen die weigeren mee te gaan in dit
systeem. In een land als Noorwegen is men in de financiële wereld al bezig met het
implementeren van het digitale identificatie systeem.

Boodschappen doen, reizen, communiceren, bankzaken regelen, belastingzaken
doen en onze huishouding op orde houden zijn slechts enkele toepassingen die in
de toekomst zeker tot de mogelijkheden gaan behoren indien je in het bezit bent van
deze portemonnee.

Infrastructuur

Om dit alles mogelijk te maken wordt op dit moment mondiaal de fysieke
infrastructuur daarvoor uitgerold. Grote bedrijven zijn bezig om hiervoor onder
andere het benodigde 5G netwerk aan te leggen. Satellieten worden de ruimte
ingeschoten om de gehele wereld te voorzien van netwerken zodat digitale
communicatie binnen korte tijd overal beschikbaar zal zijn.

Met deze technologie wordt het mogelijk om grote hoeveelheden digitale informatie
de wereld over te transporteren en biedt het de gehele mensheid de mogelijkheid om
overal ter wereld deel te nemen aan de toekomstige digitale economie.

11

Een Christelijk Perspectief op het Digitale Tijdperk
Walter M. van der Wolf - September 2021 - 3e druk

https://www.w3.org/
https://www.w3.org/community/credentials/
https://www.w3.org/community/credentials/
https://docs.google.com/presentation/d/1ZoD9njc0USS6Qr3O7WXmd-3Nmxmz0pVyBFEjkM4p9C4/edit#slide=id.g8d7196b025_0_2
https://www.nec.com/en/global/insights/article/2020100003/index.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/5g-is-about-to-change-the-world-in-ways-we-cant-even-imagine-yet/
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/5g-is-about-to-change-the-world-in-ways-we-cant-even-imagine-yet/
https://www.starlink.com/
https://www.starlink.com/
https://youtu.be/d0DMFadnioo


De Toekomst

De toekomst ziet er voor de mens vanuit menselijk perspectief misschien positief uit.
We zien vele voordelen, maar snijdt het mes niet altijd aan twee kanten? Wat
bijvoorbeeld als we denken aan ethische vraagstukken, privacy gerelateerde zaken,
centralisering van macht, regulering en wetgeving?

Ondanks al het goede wat de wetenschap ons gebracht heeft, blijft de vraag ook
bestaan of we met alle technologische vooruitgang ons persoonlijke geluk daaraan
kunnen afmeten. Spelen andere aspecten van het leven, zoals gerechtigheid en
geloof, in die afweging ook geen essentiële rol?

Transhumanisme

In het heden en verleden zijn biotechnische toepassingen uitgebreid op dieren
getest. Steeds meer zien we dat deze toepassingen ook worden toegepast op
mensen. Dit gebeurt zowel op industrieel als op medisch vlak. Hierbij kunnen we
bijvoorbeeld denken aan de organisatie Neuralink van de Canadees - Amerikaanse
ondernemer Elon Musk die met een team van buitengewoon getalenteerde mensen
de toekomst van hersen-interfaces willen creëren.

Zij bouwen onder andere apparaten die mensen met een verlamming helpen. Zij
willen nieuwe technologieën uitvinden die onze menselijke capaciteiten, onze
gemeenschap en onze wereld zullen uitbreiden. Vaak worden hierbij de grenzen
opgezocht van wat moreel/ethisch verantwoord is. Wikipedia noemt de menselijke
variant van deze techniek het transhumanisme:

‘Een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde
grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken.’

Deze definitie doet geen recht aan de ontwikkelingen die wij voor onze ogen zien
gebeuren. Niets wijst er meer op dat het slechts om een speculatieve filosofie gaat.
Verder is het absoluut geen praktijk die ‘de door de natuur gestelde grenzen van het
menselijke bestaan probeert te doorbreken’. De praktijk wijst juist uit dat het
transhumanisme in samenwerking met ‘de door de natuur gestelde grenzen van het
menselijke bestaan’ het leven van de mensheid probeert te verbeteren.
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https://vimeo.com/236457267
https://vimeo.com/236457267
https://neuralink.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme
https://www.peterjoosten.net/transhumanisme/


Biohacking

Biohacking is een nieuw woord wat (nog) in geen enkel Nederlands woordenboek is
te vinden. Wikipedia vertaald het vanuit het Engels als:

‘Doe-het-zelf biologie. Een groeiende biotechnologische sociale beweging waarin individuen,
gemeenschappen en kleine organisaties biologie en biowetenschappen bestuderen met
dezelfde methoden als traditionele onderzoeksinstellingen.’

De nadruk bij de techniek van biohacking ligt in dit verband op de term
biotechnologie. De organisatie voor Economic Cooperation and Development
(OECD) definieert biotechnologie, vrij vertaald vanuit het Engels, als volgt:

‘De toepassing van wetenschap en technologie op levende organismen, evenals op
onderdelen, producten en modellen daarvan, om levende of niet-levende materialen te
veranderen voor de productie van kennis, goederen en diensten.’

In oktober 2020 werd de Nobelprijs voor Scheikunde uitgereikt aan 2
wetenschappers die een genetische schaar hebben ontwikkeld waarmee ze het DNA
van levende wezens kunnen herschrijven. Deze zogenaamde CRISPR-cas
technologie heeft een revolutionaire impact op de levenswetenschappen, draagt bij
aan nieuwe kankertherapieën en kan de droom van het genezen van erfelijke
ziekten mogelijk maken.

Een voorbeeld van iemand in Nederland die zich een biohacker noemt en zich in de
praktijk van het ‘biohacken’ heeft verdiept, is Peter Joosten. Hij zegt op zijn website
over de toekomst van de biotechnologie het volgende:

‘De verwachtingen rond biotechnologie zijn hooggespannen. Door ontwikkelingen zoals
genetica zijn wetenschappers in staat om de broncode van organismen in kaart te brengen
én te wijzigen. Door de toename van big data, de ontwikkeling van krachtige computers, en
betere algoritmes, zijn onderzoekers in staat om de oorsprong en ontwikkeling van biologie
steeds nauwkeuriger te analyseren.’

Hij heeft over het onderwerp een boek geschreven. Het is te koop bij bol.com en
heet: ‘Supermens - Ben jij klaar voor een upgrade?’.
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https://biohackinfo.com/about/
https://www.oecd.org/
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/press-release/
https://biotechnologie.nl/paginas/crispr-cas9/
https://biotechnologie.nl/paginas/crispr-cas9/
https://www.peterjoosten.net/
https://www.bol.com/nl/p/supermens/9300000005000607/?referrer=socialshare_pdp_www


Tot slot

De schrijver van dit boekje is een belijdend christen en maakt deel uit van de
christelijke gemeenschap in zijn woonplaats Amstelveen. Hij is op geen enkel vlak
een expert op het gebied van (bio)technologische ontwikkeling maar is beroepsmatig
al meer dan 25 jaar als professional werkzaam in de zorg.

Hij maakt zich ernstige zorgen over de koers die de mensheid opgaat en ziet de
Bijbel in deze tijd als het enige gezaghebbende boek wat licht werpt op onze
toekomst. Als christen echter ziet hij de toekomst ondanks alle toekomstige
uitdagingen met vertrouwen tegemoet. Hierbij houdt hij zich onder andere vast aan
de volgende belofte van de Here Jezus in het boek Openbaring:

Hoofdstuk 3, vers 10
“Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur
van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te
verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal
wegnemen.”

In zijn vrije tijd is hij als medeoprichter van de website ‘Hiker Online’ betrokken bij het
promoten van ‘Hiking & Outdoors’ initiatieven. Hiker Online is een sportief initiatief
waar deelnemers regelmatig er op uittrekken om in een uitdagende omgeving te
wandelen en te genieten van het buitenleven. Met hun hikes, die ze voor mannen en
vrouwen apart organiseren, willen ze hun eigen enthousiasme voor wandelen,
‘hiken’ en de ‘outdoors’ overbrengen op belangstellenden.

Voor meer informatie over de schrijver kunt u zijn persoonlijke blog bezoeken.

Shalom
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https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/3
https://hikeronline.nl/
https://vanderwolf.wordpress.com/



