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                                                       Hoofdstuk 13 

 

Dit hoofdstuk is in hoge mate ontleend aan het Boek Daniël. 

Uitspraken uit Daniël worden in dit hoofdstuk aangehaald. 

De Heere Jezus Zelf, haalde óók uitspraken uit Daniël aan toen Hij sprak over 

‘het einde van deze tegenwoordige boze eeuw’. ( Aion ) 

 

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel ( afgodsbeeld ) der verwoesting, waarvan gesproken is 

door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 

mattheus 24 

De Heere Jezus gaat hier verder met het antwoord op de vraag van de discipelen; 

‘Wanneer zullen al deze dingen gebeuren?’  

De Heere verwijst naar Daniël waarin gesproken wordt over het op te richten afgodsbeeld in 

Jeruzalem. De Heere Jezus vertelt hier over het midden van de 70e jaarweek van Daniël.  

Dan is het de allerlaatste kans voor de tot geloof gekomen Joden om te vluchten naar Petra. 

Hierna begint de verdrukking. Dus Zijn antwoord is; 

‘als het afgodsbeeld wordt opgericht, dan zal dat het begin zijn dat ‘deze dingen gaan gebeuren’. 

‘Deze dingen’ die leiden naar het einde van deze tegenwoordige boze eeuw.  

Naar het begin van de 1.000 jaren. 

 

14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël 

gesproken is, staande waar het niet behoort, ( in Jeruzalem; en daar hoort geen afgodsbeeld te 

staan)  (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden (= vluchten ) op de 

bergen ( = Petra ). marcus 13 

 

In de Johannes-brieven wordt ‘de antichrist’ genoemd. Daarmee wordt de op de aarde geworpen 

satan bedoeld; de satan is dan gebonden aan een aards en stoffelijk lichaam. In Openbaring 13 

wordt gesproken over ‘het beest uit de zee’ en ‘het beest uit de aarde’. Het zijn twee verschillende 

figuren die naast elkaar in dezelfde tijd zullen leven en het op een akkoordje zullen gooien. Eén van 

deze twee beesten is de hierboven genoemde antichrist. Naar Bijbelse maatstaven stamt de 

antichrist niet af van een mens, dus niet van Adam. Hij ziet er wel uit als een mens, maar hij is de 

duivel in menselijke gedaante. Het andere beest zal iemand zijn die wél een gewoon mens is. Deze 

man zal heerser worden van het wereldrijk dat in de toekomst gesticht zal worden. Hij zal daarin 

gesteund worden door de antichrist die een nieuwe filosofie, een nieuwe leer, predikt. 

 

22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, 

 ( anti = in plaats van; ) die den Vader en den Zoon loochent. 1 johannes 2  

 

44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een 

mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is 

in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en 

de vader derzelve leugen. johannes 8  

 

1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want 

vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, 

( = lering ) die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; 

3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar 

dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede 

in de wereld. 4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u 

is, dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld 

hoort hen. 6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit 

kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling. 1 Johannes 4 
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In Openbaring 13 staat alles in chronologische volgorde;  

* Tegelijkertijd met de opname van de Gemeente, wordt satan op aarde geworpen.  

De duivel komt op aarde in de gedaante van een mens. Hij is definitief uit de Hemel geworpen. 

* Dan staat er een politiek leider op (het beest uit de zee), die een wereldrijk sticht.  

Dit beest wordt een mond gegeven door het beest uit de aarde, de antichrist, de duivel. 

De mond komt om een nieuwe leer te prediken, die gepaard gaat met tekenen en wonderen. 

Het beest uit de zee wordt dus macht gegeven en kan 42 maanden lang zijn gang gaan.  

Dat zijn 3 ½  jaar van zogenaamde ‘vrede’ maar daarna is die zogenaamde vrede afgelopen.  

* In het midden van de zeventigste week wordt de gruwel der verwoesting opgericht in de 

heilige plaats en breekt de grote verdrukking aan. 

 

hoofdstuk 12 

 

:18 En ik stond op het zand der zee. 

 

hoofdstuk 13 

 

: 1  En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn  

      hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. 

 

Het zand der zee = een menigte van volkeren; zand gaat over aardse zaken.  

Er komt een beest met zeven hoofden op uit de zee = uit de volkeren. 

Het gaat over een wereldrijk dat op komt zetten van tussen de volkeren en dus letterlijk opduikt uit 

de volkerenzee. Maar smaller is het beest niet alleen een wereldrijk dat opduikt uit de volkerenzee 

maar is het een persoon die opkomt van tussen de volkeren.  

Iemand die de ideeën van de draak zal personificeren. 

        

12 Gij hebt immers gezegd: Ik zal gewisselijk bij u weldoen, en Ik zal uw zaad stellen als het zand 

der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden! genesis 32 

 

Dit beest werd ook genoemd in het vorige hoofdstuk. In hoofdstuk 12 vers 3 staat; 

‘En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak,  

hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden’. 

We hebben er toen al uitgebreid bij stilgestaan; 

‘Het is de duivel, de grote rode draak; de heidense macht door de eeuwen heen; uitgedrukt in 7 

koninkrijken: het Egyptische, Assyrische, Babylonische, Medo-Perzische, Griekse en het Romeinse 

rijk en als laatste het rijk dat nog komen moet; dat van de antichrist; de tienstatenbond. Het laatste 

rijk is een samenstelling van 10 rijken ( hoornen, tenen ), die aan elkaar gevoegd zijn tot één groot 

rijk. Het zijn 10 bestaande rijken, binnen één federatie. De verenigde staten van het antichristelijke 

rijk dus. De wereldrijken worden beschouwd als Babel, gewoonlijk ook geregeerd vanuit Babel en 

achter deze letterlijke koning van Babel, zit de koning van Babel, namelijk de duivel zelf. Het gaat 

dus om het rijk van satan, dat gekenmerkt wordt door zeven achtereenvolgende koninkrijken.’ 

 

 ‘Op zijn hoofden was een naam van godslastering’ 

Dat is Babel. Dat weten we uit Openbaring 17; alleen wordt het dier daar bestuurd door een vrouw 

die op dat dier zit. Het gaat om een satanisch rijk in opstand tegen God. Dat is altijd zo geweest, 

want de wereld wordt in de praktijk geregeerd door de duivel zelf. Hij is onder andere ‘de god dezer 

eeuw’, (2 korinthe 4:4) ‘de overste dezer wereld’, (johannes 12:31) ‘de overste van de macht der 

lucht’ (efeze 2:2) en ‘de leugenaar van den beginne’. (johannes 8:44) 
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5 En op haar voorhoofd ( het voorhoofd staat typologisch voor iemands gedachten =  hart= 

binnenste ) was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid ( de Bedeling der Verborgenheid 

eindigt pas wanneer de satan voor 1.000 jaar gebonden wordt want dan is het Messiaanse 

Koninkrijk openbaar ); het grote Babylon, de moeder der hoererijen ( ontrouw aan God ) en der 

gruwelen ( heeft met afgoderij te maken ) der aarde. openbaring 17 

 

De satan heeft momenteel de touwtjes in handen. De strijd is hedentendage niet tegen vlees en 

bloed. Straks bij zijn nederwerping gaat hij zijn strijd verder als zichtbare, geopenbaarde duivel in 

menselijke gedaante. Maar aan zijn macht komt een einde bij de Openbaring van het Koninkrijk 

van de Heere Jezus Christus. En dát Zijn Rijk er komt, is zeker, aangezien God het beloofd heeft 

aan David en deze belofte tot op heden nog niet vervuld is. 

Zijn Koninkrijk zal tot in eeuwigheid zijn. We gaan even terug naar die Belofte van God. 

 

18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen. 

( God houdt Zich aan Zijn Beloften; Zijn ja is ja en Zijn nee blijft nee. Hij blijft trouw aan Zijn 

Woord ). 19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk 

door mij, en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. 

20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 

heerlijkheid door ons. 2 korinthe 1 

 

28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de 

aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des 

hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! genesis 1 

 

Adam is de eerstgeborene van deze Schepping met het eerstgeboorterecht.  

Daarbij hoort volgens de Bijbel koning en priesterschap.  

Over het hoofd van Adam wordt over de Zoon des Mensen, de Christus, gesproken. 

Het is Adam wél gelukt zich te vermenigvuldigen maar hij heeft de aarde niet aan zich 

onderworpen. Wie is de opvolger, de erfgenaam van Adam? Wie krijgt ná hem het 

eerstgeboorterecht? Kaïn vermoordde Abel en Seth erft de titel. Bij Noach wordt de mensheid 

aardig uitgedund en wordt het Sem. Diverse keren is er een verwisseling van erfgenaam.  

Dan wordt Abraham uit de lijst  getrokken; ‘Ik kies jou’, zegt de Heere. Abraham wordt de 

erfgenaam en krijgt het eerstgeboorterecht. Dan wordt het rijtje; Abraham- Izak, Ismaël wordt 

gepasseerd, - Jakob. Dan komen we bij Juda. David komt voort uit Juda. 

God heeft beloofd aan David dat iemand uit zijn geslacht, koning zal zijn over Jeruzalem. 

Tot op heden is deze profetie nog niet vervuld, dus dat staat nog te gebeuren. 

 

23 En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van 

Jozef, den zoon van Heli, 24 Den zoon van Matthat, den zoon van Levi, den zoon van Melchi, den 

zoon van Janna, den zoon van Jozef, 25 Den zoon van Mattathias, den zoon van Amos, den zoon 

van Naum, den zoon van Esli, den zoon van Naggai, 26 Den zoon van Maath, den zoon van 

Mattathias, den zoon van Semeï, den zoon van Jozef, den zoon van Juda, 27 Den zoon van 

Johannes, den zoon van Rhesa, den zoon van Zorobabel, den zoon van Salathiël, den zoon van Neri, 

28 Den zoon van Melchi, den zoon van Addi, den zoon van Kosam, den zoon van Elmodam, den 

zoon van Er, 29 Den zoon van Joses, den zoon van Eliëzer, den zoon van Jorim, den zoon van 

Matthat, den zoon van Levi, 30 Den zoon van Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den 

zoon van Jonan, den zoon van Eljakim, 31 Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon 

van Mattatha, den zoon van Nathan, den zoon van David, 32 Den zoon van Jesse, den zoon van 

Obed, den zoon van Booz, den zoon van Salmon, den zoon van Nahasson,  
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33 Den zoon van Aminadab, den zoon van Aram, den zoon van Esrom, den zoon van Fares, den 

zoon van Juda, 34 Den zoon van Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon 

van Thara, den zoon van Nachor, 35 Den zoon van Saruch, den zoon van Ragau, den zoon van 

Falek, den zoon van Heber, den zoon van Sala, 36 Den zoon van Kaïnan, den zoon van Arfaxad, 

den zoon van Sem, den zoon van Noe ( Noach), den zoon van Lamech, 37 Den zoon van 

Mathusala, den zoon van Enoch, den zoon van Jared, den zoon van Malaleel, den zoon van Kaïnan, 

38 Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God. lukas 3 

 

1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders 

huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en 

uw naam groot maken; en wees een zegen! 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die 

u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. 4 En Abram toog heen, 

gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren 

oud, toen hij uit Haran ging.5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en 

al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen 

uit, om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.6 En Abram is doorgetogen 

in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaänieten waren toen ter 

tijd in dat land. 7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land 

geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was. genesis 12 

 

16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn Zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, 

als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. galaten 3 

 

In Galaten wordt uitgelegd dat over het hoofd van ‘Abraham en zijn Zaad’ over de Heere Jezus 

Christus wordt gesproken. Dat de Heere tegen David ook spreekt over Zijn Zoon de Heere Jezus 

Christus, mag duidelijk zijn. Ook in Zacharia staat de profetie over het Koningschap van de Heere 

vanuit Jeruzalem. Deze profetieën zijn nog onvervuld en wachten daarom op hun vervulling. 

Want God is getrouw en Zijn Woord is niet ‘ja en nee’. 

 

12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik  

uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. 

13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in 

eeuwigheid. 14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een Zoon; dewelke als hij 

misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. 15 Maar 

Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb van Saul, dien Ik 

van voor uw aangezicht heb weggenomen. 16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk 

tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. 17 Naar al deze 

woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.18 Toen ging de koning David in, 

en bleef voor het aangezicht des HEEREN, en hij zeide:Wie ben ik, Heere HEERE,en wat is mijn 

huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt? 19 Daartoe is dit in Uw ogen nog klein geweest, Heere 

HEERE, maar Gij hebt ook over het huis Uws knechts gesproken tot van verre heen; en dit naar de 

wet der mensen, Heere HEERE!20 En wat zal David nog meer tot U spreken? Want Gij kent Uw 

knecht, Heere HEERE!21 Om Uws woords wil, en naar Uw hart hebt Gij al deze grote dingen 

gedaan, om aan Uw knecht bekend te maken. 22 Daarom zijt Gij groot, HEERE God! Want er is 

niemand gelijk Gij, en er is geen God dan alleen Gij, naar alles, wat wij met onze oren gehoord 

hebben. 23 En wie is, gelijk Uw volk, gelijk Israël, een enig volk op aarde, hetwelk God is heen 

gegaan Zich tot een volk te verlossen, en om Zich een Naam te zetten, en om voor ulieden deze 

grote en verschrikkelijke dingen te doen aan Uw land, voor het aangezicht Uws volks, dat Gij U uit 

Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. 24 En Gij hebt Uw volk Israël U 

bevestigd, U tot een volk, tot in eeuwigheid; en Gij, HEERE, zijt hun tot een God geworden. 

2 samuël 7 
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9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een zijn, 

en Zijn Naam een. 

-- 

16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen 

gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der 

heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. 17 En het zal geschieden, zo wie van de 

geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der 

heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen. zacharia 14 

 

 

 

: 2  En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn  

      mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. 

 

Het beest dat uit de zee komt, wordt beschreven als ‘een pardel gelijk’. Een pardel is een luipaard, 

(een luip aard; luipen= loeren ) een loerder. Hij ligt op de loer. Hij gaat niet op jacht maar wacht 

totdat er wat voorbij komt. Er staat niet dat het beest op een luipaard leek, maar heel duidelijk dat 

het een luipaard gelijk was. Verder had het beest iets van een beer, namelijk de voeten en iets van 

een leeuw, namelijk de mond. Het beest was dus een luipaard met iets van een beer en iets een 

leeuw. Dit plaatje herkennen we uit Daniël 7. Alleen komt er in Openbaring 13 één beest uit de zee, 

terwijl er in Daniël 7 vier verschillende dieren uit het water komen. 

De genoemde dieren in Daniël staan voor achtereenvolgende wereldrijken; 

 

2 Daniël antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en ziet, de vier winden des hemels 

braken voort op de grote zee. (= dezelfde zee als in Openbaring 13:1, dus de volkerenzee ). 3 En er 

klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. 4 Het eerste was als 

een leeuw (= het Babylonische rijk ), en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen  

uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en 

aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven. 5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk 

een beer (= het Medo-Perzische rijk ), en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn 

muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op, eet veel vlees. 6 Daarna zag ik, en 

ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard (= het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de 

Grote ), en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan 

hetzelve werd de heerschappij gegeven. 7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde 

dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en 

verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die 

voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen (= 10 Statenbond ). daniël 7 

 

Hier in Daniël wordt vanaf het Griekse rijk meteen overgesprongen naar dat laatste wereldrijk.  

Het Romeinse rijk wordt overgeslagen. Dat toont aan dat het laatste wereldrijk primair het Grieks-

Macedonische rijk van Alexander de Grote is; een luipaard. Er is nog een argument. 

Als in Zacharia 9 gesproken wordt over dat laatste wereldrijk, dan heet dat in de Nederlandse 

vertaling: ‘Griekenland’,  de vertaling van het Hebreeuwse ‘Javan’.  

Maar ‘Javan’ is een verwijzing naar het oude Griekse rijk, waarbij Grieks niet staat voor een 

bepaalde landstreek, maar voor een bepaalde cultuur en religie. Daarom heet het zo. 

Dit rijk van Alexander de Grote wordt niet zo genoemd omdat zijn rijk in Griekenland lag maar 

omdat het gebaseerd was op de Griekse taal, cultuur, en godsdienst. 

 

13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm den boog zal gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o 

Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland! en u gesteld zal hebben als het 

zwaard van een held. zacharia 9 
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‘En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk’ 

Welk Rijk wordt hier bedoeld? Waar lijkt het op?  

Op de pardel ( luipaard ) en dus op het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote. 

 

Het rijk van Alexander de Grote ontstond snel en was fundamenteel bedoeld als herstel van het 

Babylonische Rijk van Nebukadnezar. Dit rijk van Nebukadnezar, in het Midden-Oosten, had 

letterlijk Babel als hoofdstad. Nebukadnezar zegt in Daniël 4 over Babel; 

 

30 Sprak de koning, en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des 

koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid! daniël 4 

 

Maar ná deze woorden van Nebukadnezar, volgen er profetieën dat het Babylonische rijk zal 

worden afgebroken maar dat ná ‘zeven tijden’ Babel weer hersteld zal worden. 

Deze profetie is nog niet vervuld dus zal dit nog gebeuren in de toekomst. 

 

31 Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit den hemel: U, o koning 

Nebukadnezar ( typologisch is hij de satan ) ! wordt gezegd: Het koninkrijk is van u gegaan. 

32 En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn; men zal u 

gras te smaken geven, als den ossen, en er zullen zeven tijdenover u voorbijgaan, totdat gij bekent, 

dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat Hij ze geeft, aan 

wien Hij wil. daniël 4 

 

In Daniël 4 wordt Babel uitgebeeld in ‘een boom die tot de Hemel reikt’ maar deze wordt 

omgehakt. Net zoals de toren van Babel. De stam en wortels van die boom zouden echter in de 

aarde blijven en na zeven tijden zou de boom herstellen. De Boom is koning Nebukadnezar, danwel 

het Koninkrijk van Nebukadnezar, danwel het Koninkrijk van Babel. In die boom huizen de 

vogelen des Hemels = satan en zijn personeel. 

De profetie is dat Babel zal herstellen volgens Daniël 4.  

 

Alexander de Grote was destijds net tot Babel gekomen maar toen overleed hij en viel zijn rijk 

uiteen. In de toekomst zal er een rijk ontstaan naar het voorbeeld van het rijk van Alexander de 

Grote. ( een pardel gelijk ) Een rijk in het Midden Oosten. 

Een rijk met Babel als hoofdstad. Dat staat ook in openbaring 17  
 

18 En de vrouw ( op haar voorhoofd staat Babylon; Grieks voor Babel ), die gij gezien hebt, is de 

grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.openbaring 17  

 

Het laatste, zogenoemd antichristelijke rijk is een rijk in Azië.  

Dat zou zich herstellen, met letterlijk Babel als hoofdstad.  

Het herstelde rijk van Alexander de Grote. Dat is de gehele Arabische wereld.  

Alle Islamitische en Arabische landen in het Midden-Oosten zullen onderdeel zijn van dat rijk. 

De bedoeling van dat rijk zal zijn dat er één godsdienst en daardoor één cultuur en één taal ontstaat. 

Dat was al het ideaal van het toenmalige Griekse Rijk en in de toekomst zal men weer precies 

hetzelfde ideaal nastreven. In de toekomst zal er iemand komen die in staat is de Arabische wereld 

te wijzen op wat hen bindt. Dan zal de Arabische wereld een wereldrijk worden.  

Men is al jaren geleden begonnen met de herbouw van Babel.  

Officieel bestaat de stad Babel weer, alleen nog niet met koninklijke waardigheid.  

Babel staat tegenwoordig gewoon op de kaart en ligt in Irak. 
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Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote; 

 

 
 

 

  het tegenwoordige Midden- Oosten 

 

 

‘en de draak gaf hem ( = het beest uit de zee ) zijn kracht, en zijn troon, en grote macht’  

De draak, de satan, geeft het beest uit de zee zijn kracht, troon en grote macht.  

Het ene beest (uit de zee) is het antichristelijke wereldrijk als zodanig met een man (een echt mens) 

aan het hoofd, een koning. Hij zal op aarde het laatste wereldrijk oprichten en datgene doen wat 

Alexander de Grote in het verleden al had willen doen. 

Daarvoor moet hij wel meer meebrengen dan alleen wapens.  

Hij moet een goede filosofie hebben, een leer, een religie, die iedereen aanspreekt.  

Daarin zal het tweede beest (= het beest uit de aarde), satan, voorzien.  

Dat is de draak, de antichrist oftewel satan zelf. 

Hij zal aan het eerste beest (het beest uit de zee) zijn kracht geven. 

 

 

 

: 3  En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd 

       genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. 
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Eén van de hoofden van het beest is tot de dood toe gewond. Eén van die hoofden, wereldrijken, 

sterft af en verdwijnt. Maar tot ieders verbazing (verwondering) werd de dodelijke wond genezen. 

Eén van die oude wereldrijken wordt dus hersteld en komt weer terug.  

Het vijfde rijk; het Griekse rijk zal herstellen.  

Het was wel gewond maar zal weer genezen worden. Dat blijkt later ook uit Openbaring 17.  

 

9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen ( koninkrijken ), op 

welke de vrouw ( Babel ) zit. 10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, 

en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds 

blijven. 11 En het beest ( satan ), dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven 

en gaat ten verderve. openbaring 17 

 

1. Het Egyptische rijk 2. Het Assyrische rijk 3. Het Babylonische rijk 4. Het Medo-Perzische rijk  

5. Het Griekse rijk 6. Het Romeinse rijk 7. De Tienstatenbond 

 

Vijf zijn gevallen                            = Egyptische t/m Griekse rijk 

en de één is                                      = Romeinse rijk 

en de ander is nog niet gekomen   = Tienstatenbond 

 

Het Romeinse rijk was het rijk dat aan de macht was op het moment dat Openbaring geschreven 

werd.  Eén van die gevallen rijken zou zich herstellen. Het kan alleen maar één van de eerste vijf 

rijken zijn. Het Romeinse Rijk komt in die reeks niet voor want dat was het zesde rijk. Het wordt 

inderdaad het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Het gaat om het letterlijke Babel en dus een rijk 

in het Midden-Oosten. Heel de Arabische wereld is daarin betrokken. 

 

‘en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest’ 

Niemand had verwacht of voor mogelijk gehouden dat het Griekse rijk zou herstellen.  

De mensen verbazen zich erover. Men heeft het eeuwen lang, zeker sinds de Eerste Wereldoorlog 

toen het Turkse Rijk uiteenviel, voor onmogelijk gehouden dat het Midden-Oosten weer zo veel 

macht zou hebben. ( De aanloop er naartoe is hedentendage goed waar te nemen ). Bovendien staat 

de wereld de Opname van de Gemeente te wachten. Dat zal hoogstwaarschijnlijk de doodsteek voor 

de Westerse beschaving, cultuur en macht zijn. Zeker voor Amerika. Dat betekent dat er een enorm 

machtsvacuüm ontstaat en logischerwijze valt dat dan terug op het Midden-Oosten.  

De macht keert op die manier terug naar Ismaël, de andere tak van de familie van Abraham. 

Vanuit het Midden-Oosten, vanuit Babel de hoofdstad, wordt dus een rijk gesticht volgens de 

idealen van Nebukadnezar en Alexander de Grote.  

Volgens de idealen van de god deze eeuw, de overste dezer wereld, de koning van Babel. 

 

In Openbaring 18 en 19 lezen we straks over de uiteindelijke ondergang van Babel. 

Die beschrijving kan alleen op een letterlijk Babel slaan.  

De val van Babel wordt in Jeremia 50 en 51 voorzegd en uitgebreid beschreven. 

Deze oudtestamentische profetieën zijn nog nooit vervuld. Dat moet nog gebeuren.  

Deze stad is nooit definitief verwoest geweest. 

 

 

 

: 4  En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest,  

      zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? 

 

Zij = de gehele aarde, de ongelovigen, aanbaden den draak. Ook aanbaden zij het beest. 

De draak had het beest macht gegeven. 
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In het vorige hoofdstuk werd een grote rode draak met 7 hoofden ( 7 wereldrijken ), 10 hoornen  

(10 koninkrijken, 10 staten ) en 7 koninklijke hoeden ( kronen ) beschreven. Dat bleek de oude 

slang, welke genaamd wordt duivel en satanas.  

In dit hoofdstuk wordt in vers 1 een beest beschreven met zeven hoofden ( 7 wereldrijken ) en tien 

hoornen ( 10 koninkrijken, 10 staten) ; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden ( hetzelfde 

als 10 hoornen; kroon = hoorn = macht ). Het beest is een pardel gelijk en blijkt een gelijkenis te 

hebben met het Grieks- Macedonisch rijk van Alexander de Grote. 

 

Hier in dit vers wordt over zowel de draak als het beest gesproken. Zij komen uit de zee. De draak 

zorgt dat het beest de macht krijgt. In de praktijk hebben de draak en het beest samen de macht.  

De draak is de antichrist, de duivel, de grote wereldleraar en de valse profeet. 

Het beest uit de zee is die man, die hoorn, die koning of leider die in het Midden-Oosten zal 

opstaan. Hij is de grote machthebber en het politieke hoofd van het antichristelijke rijk, het 

tienstatenverbond. Samen worden de draak en het beest beschouwd als een sterk duo want 

 

‘wie kan krijg voeren tegen hetzelve?’ 
Met ‘hetzelve’ wordt het beest uit de zee, die man die het nieuwe wereldrijk politiek zal leiden, 

bedoeld. Vanuit de analogie van de Bijbelse geschiedenis valt op te maken dat het beest uit de zee 

een Palestijn oftewel Filistijn zal zijn. Filistijnen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. 

Ze horen dus niet bij de 70 volkeren die in Genesis 10 genoemd worden. 

De toekomstige koning van Babel zal tot de Filistijnen behoren maar qua afstamming zal hij een       

Edomiet/ Amalekiet/ Agagiet zijn.  

Als het koningschap niet bij Israël is (bij Jakob) dan is het in Babel (bij Ezau). 

Deze laatste erfgenaam uit het huis van Ezau zal straks gedood worden door de laatste Erfgenaam 

uit het huis van David, namelijk Christus. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. 

 

Even wat meer over de achtergrond van het beest uit de zee, een mens afstammend van Adam. 

Door de Bijbel heen, kunnen we al lezen over de  de achtergrond en afstamming van deze mens. 

 

Izaäk en Rebekka krijgen een tweeling, twee zoons; Ezau en Jakob. 

Als eerste kwam Ezau  = Edom  = Rood =  Adam (typologisch de natuurlijke mens) 

 

23 En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw 

ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal 

den mindere dienen. 24 Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in 

haar buik. genesis 25 

 

De Heere zegt dat deze 2 zonen zullen uitgroeien tot 2 Volken; het volk Israël en het volk der 

Edomieten. Als 2 Volken zullen zij zich scheiden en zullen zij van elkaar verscheiden zijn. 

Het volk der Edomieten zal sterker zijn dan het volk der Israëlieten.  

Of zoals er staat: de meerdere (= Ezau), zal de mindere (= Jacob) dienen; 

 

Typologisch; 

Het eerst geboren leven is (nu nog) fysiek sterker dan het tweede (weder-)geboren geestelijk leven. 

Toch zal het eerste leven onderworpen moeten zijn aan het tweede leven; de meerdere zou de 

mindere dienen. Wij hebben de natuurlijke mens nodig om dienstbaar te zijn aan de nieuwe mens in 

Christus om op deze manier Loon te verwerven. God beproeft ons geloof. 

De oude mens in Adam zou ondergeschikt zijn aan de nieuwe mens in Christus. 

 

9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het 

tweede te stellen. hebreeën 10 
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Het spanningsveld tussen Jacob en Ezau, tussen deze beide Volken Israël en Edom, is er 

nog steeds. Waarbij Edom over het algemeen de aanduiding is van de Edomitische Volkeren,  

maar behorende tot de Arabische en Islamitische wereld. 

 

16 En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen 

Amalek zijn, van geslacht tot geslacht! exodus 17 

Amalek is de kleinzoon van Ezau.  

En de oorlog van Israël tegen Amalek is van geslacht tot geslacht. 

12 En Timna was een bijwijf van Elifaz, den zoon van Ezau, en zij baarde aan Elifaz Amalek; dit 

zijn de zonen van Ada, Ezau's huisvrouw. genesis 36 

 

7 Toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af, tot daar gij komt te Sur, dat voor aan Egypte is. 

8 En hij ving Agag, den koning der Amalekieten, levend; maar al het volk verbande hij door de 

scherpte des zwaards. 1 samuël 15 

 

Agag was de koning der Amalekieten 

 

Ook Herodes Antipas was een afstammeling van Ezau = Edom  

 

1 Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, den zoon van 

Hammedatha, den Agagiet, en hij verhoogde hem, en hij zette zijn stoel boven al de vorsten, die 

bij hem waren. esther 3 

 

Haman de Jodenhater was een Agagiet (afstammeling van Amalek ); verwijzend naar de grootste 

Jodenhater, namelijk die ene hoorn uit het Griekse-wereldrijk der Seluciden, en dat was  

Antiochus Epifanes. Uit deze lijn zal straks het beest uit de Volkerenzee voortkomen.  

De koning van het herstelde Griekse-wereldrijk, die koning van Babel is. 

En achter deze persoon zit de ware koning van Babel, namelijk de duivel zelf.   

 

Antiochus Epifanes leefde van 175 – 164 voor Christus 

Hij was een duivelse machtswellusteling, die in vele opzichten als een nauwkeurig type kan worden 

gezien van de komende antichrist. Antiochus bejegende het Joodse volk op de meest kwalijke wijze, 

roeide hun godsdienst uit en ontheiligde de tempel op geraffineerde wijze, door op het 

brandofferaltaar een altaar voor Zeus te bouwen en daarop zwijnen te offeren. 

Hij was een goddeloze despoot. 

 

31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij 

zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen. daniël 11 

 

 

 

: 5  En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en  

      hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. 

 

hetzelve = het beest uit de zee; de man die het nieuwe wereldrijk politiek zal leiden.  

 

‘werd een mond gegeven om grote dingen en gods lasteringen te spreken’  

Deze machthebber, dit beest uit de zee, komt overeen met de kleine hoorn uit Daniël 7. 

Het enige verschil is dat in Daniël 7 staat dat die hoorn een mond en ogen heeft, terwijl in 

Openbaring 13 staat dat hem een mond werd gegeven. Eerst had hij die mond niet had en later wel.  
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Dat detail wordt in Daniël 7 overgeslagen maar het is er niet mee in strijd.  

Die mond die hem gegeven wordt, betekent dat iemand naast hem voor hem spreekt. 

 

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer 

sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; 

en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. 

8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie 

uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren  

ogen (uitbeelding van geestelijke dingen) als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende. 

daniël 7 

 

Wij herkennen hierin de satan, de duivel; hij sprak hoogmoedige en godslasterlijke woorden en  

zou zichzelf verhogen en de grootste machthebber worden in de schepping. Die mond is de 

antichrist, de valse leraar, de valse profeet. De belangrijkste Hebreeuwse vertaling voor profeet is 

mond. De mond wordt genoemd maar de hele persoon wordt daarmee aangeduid, omdat het zijn 

belangrijkste attribuut is. Hij spreekt en dat is die wereldleraar.  

Het is de antichrist, de draak. Door die grote mond krijgt hij zijn macht.  

 

13 En zeidet in uw hart: Ik ( de uit de Hemel gevallen morgenster; satan ) zal ten hemel opklimmen, 

ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst 

aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den 

Allerhoogste gelijk worden. jesaja 14 

 

‘en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden’ 

42 maanden = 1.260 dagen = 3 ½ jaar 

Het woordje ‘zulks’ staat niet in de grondtekst. 

Er staat eigenlijk: ‘hetzelve werd macht gegeven, om te doen [...]’.  

Hij krijgt macht om zijn gang te gaan.  

Een vergelijkbare uitdrukking als ‘om te doen’, vinden we in Daniël 8. 

 

24 En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht; en hij zal het wonderlijk verderven, 

en zal geluk hebben, en zal het doen; en hij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk verderven; 

daniël 8 

 

12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter 

aarde; en deed het, en hetgelukte wel.( Hij werd door niets gehinderd en was voorspoedig in alles 

wat hij deed ) daniël 8 

 

De hoorn kon rustig z’n gang gaan. Niemand legde hem een strobreed in de weg.  

Dit wordt vermeld omdat het iets bijzonders is. Het oprichten van een wereldrijk is niet makkelijk, 

maar het zal deze hoorn lukken, als vanzelf. Hetzelfde lezen we nog eens in Daniël 11 

 

36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken 

boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal 

voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal 

geschieden. daniël 11 
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Nogmaals: het beest kreeg zijn macht door de mond, door de antichrist, die zijn ideeën en 

ideologieën ter onderbouwing van dat rijk naar voren brengt. Door die mond werd hem macht 

gegeven ‘om te doen’. Hij komt de leer prediken met tekenen en wonderen. Hij doet dat 42 

maanden lang. Dit zijn de 3 ½ jaar van de eerste helft van de 70e jaarweek van Daniël. 

Het loopt uit op de oprichting van de ‘gruwel der verwoesting in de heilige plaats’,  

gevolgd door de 3 ½ grote verdrukking over Israël. 

 

 

 

: 6  En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel,  

      en die in den hemel wonen. 

: 7  En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen;  

      en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 

 

het            =  het beest uit de zee  

zijn mond =  de satan, de antichrist 

Zijn Tabernakel, en die in den Hemel wonen =  Christus en de Gemeente 

om den heiligen krijg aan te doen                   =  om te strijden tegen de heiligen   

heiligen    =  apart gezet voor de dienst aan God, bekwaam gemaakt om de Heere te dienen 

 

Het beest keert zich rechtstreeks tegen God en Zijn Lichaam; Christus en de Gemeente. 

Hij maakt zichzelf tot God waardoor hij zich boven God plaatst.  

Daarmee wordt God vervangen door het beeld van een ‘verderfelijk mens’.  

Het beest spreekt lastering tegen God; om Zijn Eer te schenden en Zijn Naam te bekladden.  

Het beest keert zich tevens tegen de Joodse religie. 

 

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 23 En hebben de Heerlijkheid des 

onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens ( satan ), en 

van gevogelte ( personeel van de satan ), en van viervoetige en kruipende gedierten. romeinen 1 

 

Wie zijn die ‘heiligen’? Niet de Gemeente, want die is dan reeds opgenomen. 

Welk volk is bestemd om de Heere te dienen hier op aarde? Het Joodse volk; het Volk Israël.  

Zij is eerstgeborene onder de volkeren. De geschiedenis gaat vanaf dit punt verder met de 

verkiezing van de Joodse natie als Gods priesterlijk en koninklijk Volk hier op aarde. 

De Joden maken deel uit van het uitverkoren Volk, dat God geheiligd heeft tot Zijn dienst. 

Er moet nog wel het één en ander gebeuren maar ze worden hier toch al ‘heiligen’ genoemd. 

Dat het volk hier nog niet tot geloof gekomen is, doet er niets aan af.  

Het beest zal op aarde strijden om die heiligen te overwinnen. 

 

21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, dat 

gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart verstokken, 

dat hij het volk niet zal laten gaan. 22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn 

zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. 23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij 

diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden! 

exodus 4 

 

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij 

Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een 

priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls 

spreken zult. 7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al 

deze woorden, die de HEERE hem geboden had. exodus 19 
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‘om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen’ 

Het gaat hier over de 3 ½ jaar grote verdrukking in de tweede helft van de 70e jaarweek van Daniël. 

Die verdrukking is beperkt tot de Joodse natie. 

Vergeleken met de grote verdrukking over de andere volkeren is de tijd ervan verkort. 

Anders zouden er geen heiligen, geen Joden, meer overblijven. 

 

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot 

nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden 

worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. mattheus 24 

 

25 Dit zal uw lot, het deel uwer maten zijn van Mij, spreekt de HEERE; gij, die Mij hebt vergeten, 

en op leugen vertrouwt. 26 Zo zal Ik ook uw zomen ontbloten boven uw aangezicht, en uw schande 

zal gezien worden. 27 Uw overspelen en uw hunkeringen, de schandelijkheid uws hoerdoms, op 

heuvelen, in het veld; Ik heb uw verfoeiselen gezien; wee u, Jeruzalem! zult gij niet rein worden? 

Hoe lang nog na dezen? jeremia 13 

 

1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o 

Jeruzalem! 2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal 

ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft 

der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid 

worden. zacharia 14 

 

Gedurende die 3 ½ jaar verdrukking komt er een einde aan de Joodse staat. 

Die wordt namelijk compleet verwoest. Dat zei de profeet Daniël ook al. 

 

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer 

en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de 

voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, ( er zal verwoesting zijn tot het einde toe. Het is vast 

besloten en zal gebeuren ) zal uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9 

 

21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn ( de satan )  krijg voerde tegen de heiligen ( Joodse Volk ), en 

dat hij die overmocht,(de hoorn voert oorlog/ strijd tegen de heiligen en die overwint hij ) 

22 Totdat de Oude van dagen ( de Heere Jezus Christus ) kwam, en het gericht ( oordeel ) gegeven 

werd aan de heiligen der hoge plaatsen ( de Gemeente ), en dat de bestemde tijd kwam, dat de 

heiligen het Rijk bezaten.( uiteindelijk zullen de heiligen, het Volk Israël samen met de Heere en 

Zijn Lichaam het Messiaanse Rijk besturen )  daniël 7 

 

25 En het (= de hoorn; het beest, de satan ) zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal 

de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen ( De tijd 

kan niet letterlijk veranderd worden: de klok loopt immers altijd gewoon door. Maar de inhoud van 

een tijd kan wel gewijzigd worden. Dat gebeurt als de wet, het onderwijs of de cultuur veranderd 

wordt. Op die manier ontstaat er een nieuwe tijd. In het Engels wordt dat ‘New Age’ genoemd.  

Een nieuwe eeuw, een nieuwe tijd, een nieuwe leer, een nieuwe filosofie die rechtstreeks van de 

duivel afkomstig is. Bijna alle menselijke filosofieën komen van de duivel. Daarom is de Bijbel ook 

zeer negatief over filosofie ), en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en 

tijden, en een gedeelte eens tijds. ( 3 ½ jaar grote verdrukking ) daniël 7 
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De antichrist richt zich tegen de Joodse staat. Die moet eerst uit het Midden-Oosten verdwijnen 

voordat het antichristelijke rijk daar opgebouwd kan worden. 

Eerst moet Jeruzalem verwoest worden.  

Die verwoesting zal gruwelijker zijn dan ooit in het verleden. 

Dat moet ook wel want al het menselijke werk wordt door God aan de kant gezet. 

De Joodse staat is momenteel een vijand van God en van Christus. 

Het Joodse Volk heeft zich het land ten onrechte toegeëigend. 

Het land behoort toe aan de Heere. Hij is de Eigenaar. 

De bruid Israël zou bij gehoorzaamheid aan haar Man wonen in Zijn Land. De Heere en Israël. 

 

23 Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want het land is het Mijne, dewijl gij 

vreemdelingen en bijwoners bij Mij zijt. leviticus 25 

 

2 En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis Israëls zal hen erfelijk 

bezitten in het land des HEEREN tot knechten en tot maagden; en zij zullen gevangen houden 

degenen, die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen over hun drijvers. jesaja 14 

 

6 Want een volk is opgekomen over Mijn land, machtig en zonder getal; zijn tanden zijn 

leeuwentanden, en het heeft baktanden eens ouden leeuws. joël 1 

 

2 Gij zijt Uw lande gunstig geweest, HEERE! de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend. psalm 85 

 

God zal aan al de religieuze systemen een einde maken. En voor zover er een gelovig overblijfsel 

zal zijn, wordt het uit de stad geleid; precies zoals Lot indertijd uit Sodom werd gered. 

Lot is namelijk een beeld van het gelovige Joodse volk.  

 

28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, 

zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 29 Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, 

regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. 30 Even alzo zal het zijn in den dag, 

op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 In dienzelven dag, wie op het dak zal 

zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn 

zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is. 32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. lukas 17 

 

‘en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk’ 

Geslacht, taal en volk zijn synoniemen; hebben dezelfde betekenis. 

Het gaat hier over de situatie aan het einde van de 70e week van Daniël.  

De Joodse staat is vernietigd. Het betreft hier het laatste wereldrijk. 

Dat is de periode tussen het begin van de 70e  jaarweek en de duizend jaren. Het is de periode 

waarin het grote antichristelijk rijk ontstaat en macht krijgt over alle geslacht en taal en volk. 

In Babel, en daarna in alle grote steden van de wereld, zal een afgodsbeeld worden opgericht.  

Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus op aarde moet vanaf het einde van de 70e jaarweek in 

Jeruzalem van de grond af opgebouwd worden. 

Het Koninkrijk van Christus en het antichristelijke rijk ontstaan eigenlijk gelijktijdig.  

Vervolgens komen de 33 jaren van strijd tussen de volkeren der aarde aan de ene kant en Jeruzalem 

aan de andere kant. Al de profetieën zeggen dat de Heere Jeruzalem zal redden en bewaren en een 

muur zal zijn om Jeruzalem en dat Jeruzalem een lastige steen zal zijn.  
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2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal 

zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. 3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik 

Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen 

gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 

4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met 

zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal 

Ik met blindheid slaan. zacharia 12 

 

4 En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze 

bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve 

wezen zal. 5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom; en Ik zal tot 

heerlijkheid wezen in het midden van haar. zacharia 2 

 

26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik 

zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten 

tot in eeuwigheid. 27 En Mijn Tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij 

zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israël 

heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. ezechiël 37 

 

 

 

: 8  En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven  

      in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. 

: 9  Indien iemand oren heeft, die hore. 

 

Dit gaat nog steeds over de 33 jaren grote Verdrukking over de volkeren.  

Er zijn in die dagen wel degelijk gelovigen op aarde en zij zijn bestemd voor de duizend jaren.  

Zij zullen het geopenbaarde Koninkrijk van Christus binnengaan; het Vrederijk. Deze gelovigen 

vormen straks de schare die niemand tellen kan uit alle natiën en geslachten en volken en talen.  

De rest van de wereld aanbidt het beest en zijn mond; zij staan bij volharding in ongeloof straks 

niet in het Boek des levens, des Lams. 

Zij gaan niet mee in het Koninkrijk van Christus en worden door de Heere gedood 

 

9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en 

volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, 

en palm takken waren in hun handen. openbaring 7 

 

‘in het boek des levens, des Lams’ 

Hier wordt verwezen naar Openbaring 5; het Lam staande als geslacht. Hij stond op de Troon in de 

Hemel. Dat Lam is de Opgestane Christus; de grote Koning van het Koninkrijk Gods. 

 

6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de 

ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn 

de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. openbaring 5 

 

‘van de grondlegging nederwerping der wereld’  
Dit betekent dat dit plan van vóór de dagen van Adam is.  

Van vóór de nederwerping van de oude wereld, de schepping van over lang. 

De term nederwerping herinnert aan het oordeel dat God eenmaal over de oude wereld gebracht 

heeft.  Zoals Hij daarover een oordeel heeft gebracht, zo zal Hij dat ook doen over de 

tegenwoordige wereld. 
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Dit plan van God stond altijd al vast. Hoe de draak ook tekeer zal gaan en in opstand is tegen God: 

Gods plan wordt uitgevoerd. Deze Koning, dit Lam, de Heere Jezus Christus is van oudsher 

bestemd om dat Koninkrijk over heel de Schepping op Zich te nemen. Alle dingen zouden aan Zijn 

voeten onderworpen zijn, staat er tenslotte op de eerste bladzijde van de Bijbel. Die mens zou 

heerschappij hebben over de hele schepping. Uiteindelijk blijkt die mens niet Adam te zijn, hoewel 

het tegen hem gezegd werd, maar Christus. Het werd niet de eerste Adam, maar de tweede Adam. 

Het ziet er straks indrukwekkend en angstaanjagend uit, maar het Lam overwint. Dat staat vast. 

 

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 

vrouw schiep Hij ze. 28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en 

vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der 

zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! genesis 1 

 

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste 

Adam tot een levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, 

daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den 

Hemel. 1 korinthe 15 

 

 ‘Indien iemand oren heeft, die hore’ 

Deze zin herkennen we uit hoofdstuk 2 omdat de brieven daar steeds mee eindigden.  

De betekenis is nog steeds dat het gaat om verborgen dingen; ‘let goed op, denk er om, hou je hoofd 

erbij!’ Let goed op en vergelijk Schrift met Schrift want zo simpel is het niet. 

Je moet het bestuderen; God heeft het nu eenmaal verborgen!  

Als je het Boek Daniël ernaast legt, is dit schriftgedeelte goed te volgen.  

 

39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn 

het, die van Mij getuigen. johannes 5 

 

Hoe komen we aan die 33 jaren grote Verdrukking over de volkeren ? 

Er ligt volgens de profetieën een tijdsperiode tussen de Wederkomst van de Heere op de Olijfberg 

en de definitieve vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde. De lengte van deze periode wordt niet 

rechtstreeks gegeven in de Schrift maar vanuit de typologie kan worden beredeneerd dat die periode 

hoogstwaarschijnlijk overeenkomt met 33 jaar. 

In de Bijbel staan meer geschiedenissen waarin de 7 en 33 jaar een rol spelen. 

 

* Het koningschap van David.  

Van David wordt diverse malen vermeld hoelang hij regeerde. 

David regeerde veertig jaar. Deze periode wordt onderverdeeld in 7 en 33 jaar.  

7 jaar regeerde hij in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Aanvankelijk was David koning te Hebron. 

Na zeven jaar vroegen de mannen van Juda aan David of hij ook over hen koning te willen zijn. 

 

11 De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij 

geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd. 1 koningen 2 

 

4 Dertig jaar was David oud, als hij koning werd; veertig jaren heeft hij geregeerd. 

5 Te Hebron regeerde hij over Juda zeven jaren en zes maanden; en te Jeruzalem regeerde hij  

drie en dertig jaren over gans Israël en Juda.6 En de koning toog met zijn mannen naar 

Jeruzalem, tegen de Jebusieten ( Jebus= hebreeuws voor vertreden, vertrappen ), die in dat land 

woonden. En zij spraken tot David, zeggende: Gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en 

kreupelen zullen u afdrijven; dat is te zeggen: David zal hier niet inkomen. 

7 Maar David nam den burg Sion in; dezelve is de stad Davids. 2 samuël 5 
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* Dagen van reiniging.  

Volgens de Wet; nadat een zoon is geboren. 

Deze Schriftplaatsen zijn letterlijk maar met een profetische betekenis. 

 

1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: 

Wanneer een vrouw zaad ( de Heere Jezus Christus ) gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben, 

zo zal zij zeven dagen onrein zijn; volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein 

zijn.3 En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.( wedergeboorte ) 

4 Daarna zal zij drie en dertig dagen blijven in het bloed harer reiniging; niets heiligs zal zij 

aanroeren, en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn. 

leviticus 12 

 

16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. 

17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken 

gezegd was. 18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de 

herders. 19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. 

20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en 

gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. 21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het 

Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, 

eer Hij in het lichaam ontvangen was. 22 En als de dagen harer reiniging vervuld waren ( 7 en 33 

dagen ), naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere 

voorstelden; 23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder 

opent, zal den Heere heilig genaamd worden.) 24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de 

wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven ( type van de Gemeente ). 

lukas 2 

 

*Dagen dat Mozes op de berg was. 

Mozes was totaal veertig dagen op de berg. Deze periode wordt verdeeld in 7 en 33 dagen 

 

12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen 

tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te onderwijzen. 

13 Toen maakte zich Mozes op, met Jozua, zijn dienaar; en Mozes klom op den berg Gods. 

14 En hij zeide tot de oudsten: Blijft gij ons hier, totdat wij weder tot u komen; en ziet, Aäron en 

Hur zijn bij u; wie enige zaken heeft, zal tot dezelve komen. 15 Toen Mozes op den berg 

geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt. 16 En de heerlijkheid des HEEREN woonde 

op den berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen, en op den zevenden dag riep Hij Mozes uit 

het midden der wolk. 17 En het aanzien der heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur, 

op het opperste diens bergs, in de ogen der kinderen Israëls. 18 En Mozes ging in het midden der 

wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig 

nachten. exodus 24 

 

*Dagen na de Opstanding van de Heere tot Zijn zichtbare Hemelvaart. 

Op de 1e dag der week verschijnt de Heere bij Zijn discipelen in de Opperzaal. Na 7 dagen, op de 

8e dag, verschijnt de Heere ook aan Thomas, in de Opperzaal. Als profetische betekenis van de 

Wedergeboorte van Joodse Volk, na de 70e Jaarweek. En 33 dagen later is de Lichamelijke 

Hemelvaart van de Heere Jezus Christus  

 

19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, 

waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en 

zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn 

zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. 
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-- 

24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam. 

25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: 

Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der 

nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 26 En na acht dagen (= na 7, 

op de 8e dag )waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de 

deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! 27 Daarna zeide Hij tot 

Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en 

zijt niet ongelovig, maar gelovig.28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn 

God! johannes 20 

 

2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, 

die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. 3 Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, 

Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen 

gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan. 4 En als Hij met hen 

vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de 

belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. handelingen 1 

 

 

 

:10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het  

      zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en  

      het geloof der heiligen. 

 

Dit is overdrachtelijk en betekent zoveel als; dít is het noodlot dat over de wereld komt;  

zó zal het gaan; dit is wat vastgelegd is en staat te gebeuren. Hoe de mens ook tekeer gaat en in 

opstand is tegen God. Dat zwaard wat hij bij wijze van spreken hanteert, zal op zijn eigen hoofd 

terugkeren. Het oordeel is onvermijdelijk; het oordeel komt toch.  

 

‘Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen’ 

Hier gaat het om in die dagen; het geloof, de passie en overgave van de heiligen, de gelovigen, die 

vervolgd zullen worden. Het gaat erom dat men de Heere trouw is en trouw blijft. Dat is natuurlijk 

in onze dagen ook zo, maar in die dagen nog veel sterker. De vervolging en marteling van gelovigen 

zal in die dagen heviger zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. In heel de wereld zullen gelovigen 

systematisch worden gedood. Dat hebben we al gelezen in Openbaring 6 en dat komen we straks 

ook weer tegen in hoofdstuk 20. Daarin wordt gezegd dat gelovigen die omgebracht zijn in de 

dagen van dit antichristelijke rijk, opgewekt zullen worden. Deze martelaren zullen levend de 

duizend jaren binnengaan en zelfs een vooraanstaande plaats hebben in Zijn Koninkrijk. 

 

 4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen 

dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het 

beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden 

aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de 

duizend jaren. openbaring 20 

 

 

 

:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen 

      gelijk, en het sprak als de draak. 
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1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn 

hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. 

 

In vers 1 komt er een beest uit de zee en in dit vers komt er een beest uit de aarde. 

Wat is het verschil tussen deze twee beesten ?  

 

Het woord ‘zee’ staat overdrachtelijk voor de veelheid van mensen en volkeren. 

 

15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, 

en natiën, en tongen. openbaring 17 

 

8 Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken.psalm 65 

 

12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis 

der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen! jesaja 17 

 

Ook het woord ‘aarde’ staat overdrachtelijk voor de mens. 

Ons stoffelijk lichaam is uit de aarde, is aards. De mens keert bij het sterven dan ook naar de aarde 

terug, omdat hij uit de aarde genomen is. De mens is typologisch een aarden vat, of kruik.   

Hij moet namelijk ergens mee gevuld worden; hij moet ergens toe dienen. 

 

7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 

geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. genesis 2 

 

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 

1 korinthe 15 

 

De aarde en de zee komen dus typologisch met elkaar overeen.  

Ze verwijzen allebei naar de mens. Aarde en zee zijn allebei het tegenovergestelde van de Hemel. 

Het aardoppervlak zet zich voort in het zeeoppervlak; het zeeoppervalk is dus óók aardoppervlak. 

 

Het tweede beest verschijnt uit de aarde. Het tweede beest is de antichrist, de duivel. 

Hij is uit de Hemel geworpen en daarmee wordt hij aards. Hij zal een tastbaar lichaam hebben. 

Hoe dat precies werkt, weten wij niet maar dat weten wij van bijvoorbeeld engelen ook niet. 

‘het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak’ 

Wie lijkt er op het Lam ? Wie wil zijn als Christus ? De duivel ! 

In zijn hoogmoed en arrogantie denkt de satan als God gelijk te kunnen zijn. 

De duivel is volgens Petrus dan ook ‘de briesende leeuw’.  

Maar de Heere Jezus Christus is de ware Leeuw van Juda. 

De duivel is de slang in het paradijs.  

Maar de Heere Jezus Christus is de ware Verhoogde Slang. 

Het beest spreekt als de draak. De draak is de satan dus dit tweede beest uit de aarde is de satan. 

 

 

 

:12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt,  

      dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen  

      was. 

 

De ‘dodelijke wonde’ wijst terug naar vers 3. 

Het tweede beest, het beest uit de aarde, geeft macht aan het eerste beest. 
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In vers 4 lazen we ook al dat de draak, de satan, het beest macht gegeven had. en in vers 5 staat dat 

de draak het eerste beest een mond gaf.  

Het tweede beest maakt dat de hele wereld het eerste beest aanbidt. 

Dit tweede beest is identiek aan de draak en aan die mond van het eerste beest; 

verschillende plaatjes en omschrijvingen voor dezelfde figuur. 

De feitelijke macht ligt dus bij het tweede beest; de satan.  

Hij is de belangrijkste figuur en de bouwer van het anitichristelijke rijk. 

 

 

 

:13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde,  

      voor de mensen. 

 

‘vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde’ 

De antichrist, het beest uit de aarde, de mond van het beest uit de zee doet vuur uit de hemel 

afkomen op de aarde. We weten niet wat dit vuur precies is maar de meest elementaire betekenis 

van vuur is kracht of energie. In het algemeen gaat het om geestelijke kracht, waardoor mensen 

gemotiveerd en in beweging gezet worden.  

 

Bij de Opname van de Gemeente wordt niet alleen de Satan maar worden ook zijn engelen op aarde 

geworpen. Zij zullen de volkeren verleiden met de kracht van tekenen en wonderen. De wereld is 

inmiddels al aardig voorbereid op de komst van satan en zijn engelen. Vele films zijn er al gemaakt 

over de ‘Apocalyps’. Er zijn talloze series op de televisie waarin mensen voorkomen die allerlei 

krachten bezitten. Ook de zogenaamde mediums doen het goed op de televisie.  

 

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. 

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen 

verleiden. mattheus 24 

 

19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, 

als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in 

uw harten.2 petrus 1 

 

Het tweede beest zorgt ervoor dat de mensheid het eerste beest aanbidt. Hij doet dit met kracht van 

tekenen en wonderen. Deze tekenen en wonderen lijken te bevestigen dat hij de Christus is. Maar 

dat is hij niet, hij is de antichrist. Dat zou een waarschuwing moeten zijn voor degenen die in onze 

dagen tekenen en wonderen verlangen. De mensen willen tekenen en wonderen zien en zullen zich 

daardoor laten verleiden. Zij zullen geneigd zijn om ze toe te schrijven aan de Heere of aan de 

Heilige Geest. Helaas gebeurt dit vandaag de dag ook al. Wonderen en tekenen zijn prachtige 

middelen om de mensen bij het Woord van God vandaan te houden. Zij suggereren namelijk dat we 

geen Bijbel meer nodig hebben, omdat God zich rechtstreeks aan ons zou openbaren. Maar het is 

precies andersom. Wie de Bijbel leest en gelooft en zich daarin laat onderwijzen zal niet door 

tekenen en wonderen verleid kunnen worden. Gewoon omdat men de Waarheid liefheeft. 

Die tekenen en wonderen worden in de toekomst in ieder geval gedaan door de antichrist.  

 

 

 

:14  En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen  

       gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde  

       wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden  

       maken. 
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‘En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen 

gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest’ 

De tekenen en wonderen zijn voldoende om de mensheid te verleiden. 

We hebben al gezien dat in de praktijk nauwelijks verschil bestaat tussen de twee beesten. 

Het tweede beest, de antichrist, de duivel, is de grote leraar en zegt wat de mensen moeten doen. 

Hij is de mond van het eerste beest. 

 

Johannes zegt dat de antichrist nog moet komen maar dat er nu al veel antichristenen, veel valse 

profeten zijn. Sinds de opstanding van Christus zijn er dus veel antichristenen. 

Ze doen hun werk, verspreiden de leugen en bestrijden de Waarheid.  

 

‘zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, 

en weder leefde, een beeld zouden maken’ 

Het beest uit de aarde, de antichrist, verleidt de mensen op aarde met wonderen om een beeld te 

maken van het eerste beest. Het eerste beest is de politiek leider van het rijk dat eens dodelijk 

verwond was, maar weer leeft. Er wordt een beeld opgericht, gewijd aan dit antichristelijke rijk in 

het algemeen en in het bijzonder aan dit eerste beest. Dat gebeurt op initiatief van het tweede beest. 

Er komt dus een afgodsbeeld. Over een beeld hebben we vaker gelezen. 

In de droom van Daniël was een beeld met een gouden hoofd; De uitbeelding van de wereldrijken, 

uitlopend in de tien tenen. In Daniël 3 vinden we een letterlijk beeld gewijd aan Nebukadnezar, de 

koning van dat rijk. Men moest daarvoor knielen en als men dat niet deed, werd men in de vurige 

oven geworpen. Dat beeld is de verwijzing naar de wereldrijken in het algemeen, resulterend in een 

letterlijk beeld dat in de 70e jaarweek zal worden opgericht.  

 

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den 

profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) mattheus 24 

 

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer 

en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot 

de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9 

 

‘Een gruwel’ of ‘een gruwelijken vleugel’ is de aanduiding van afgoderij, afgod of afgodsbeeld. 

‘Vleugel’ is hier bescherming vanuit de hemel, vanuit de geestelijke wereld, een ‘gruwelijken 

vleugel’ is een afgoderij. Dat het leidt tot verwoesting wordt uitgedrukt in ‘gruwel der verwoesting’. 

 

‘het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde’ 

Dit verwijst naar vers 3; ‘En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke 

wonde werd genezen’ en naar vers 12; ‘en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens 

dodelijke wonde genezen was’ 

 

 

 

:15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld  

      van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden  

      aanbidden, gedood zouden worden. 

 

‘Hetzelve’ is nog steeds het tweede beest uit de aarde. Deze antichrist, de satan, geeft het beeld van 

het eerste beest, de politiek leider, een geest. Zodat het beeld van het beest ook kan praten. 

Allen die dit beeld niet zullen aanbidden, zullen gedood worden. 
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Er staat; hetzelve werd macht gegeven om het beeld te laten praten. Dat houdt in dat de satan die 

macht niet van zichzelf heeft. De satan is nog altijd een schepsel van de Heere. Het gebeurt met 

goedkeuring van de Heere. De Heere geeft immers een oordeel over de ongelovige mensheid. 

Hij maakt daarbij gebruik van het kwaad.  

Zoals de Heere ook in onze tijd de satan gedoogt om ons geloof te beproeven. 

 

Het beeld van Matthéüs 24 zal in Jeruzalem staan; ’staande in de heilige plaats’.  

Maar in Daniël lezen we dat het beeld in Babel staat. 

Waar zal dat beeld nu staan? In Jeruzalem of in Babel? 

In de 70e week wordt het beeld eerst in Jeruzalem opgericht. 

Daarna wordt binnen 3 ½ jaar de Joodse staat en Jeruzalem verwoest. Vervolgens zal het grote 

antichristelijke rijk ontstaan in het Midden- Oosten en de antichrist zal zich vestigen in Babel. 

Daar zal ook zijn beeld worden opgericht. 

Later zal zo'n beeld verschijnen in alle hoofdsteden van de landen die deel uit maken van het 

nieuwe antichristelijke wereldrijk. Een stad is een sterkte, een vesting. Daarom wordt de antichrist 

in Daniël 11 ‘de god der sterkten’, ‘de vestinggod’, ‘de god Maüzzim’ genoemd. 

 

38 En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats ( Babel ) eren; namelijk den god, welken zijn 

vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met 

gewenste dingen.daniël 11 

 

Het spreken van het beeld kan zowel letterlijk als overdrachtelijk worden toegepast. 

Demonen kunnen zich nestelen in menselijke gedaanten maar ook in beelden van steen of ander 

materiaal. Als demonen zich kenbaar maken, dan spreken zij. Dat is in onze dagen ook zo. 

Overdrachtelijk wil ‘spreken’ zeggen dat men ‘iets te melden heeft’, iets leert, iets bekend maakt. 

Vanuit dit beeld wordt het een en ander onderwezen aan de mensen.  

De draak zal spreken en onderwijs geven vanuit Babel, het centrum van het laatste wereldrijk.  

Men zou vervolgens het beeld van het beest aanbidden en wie dat niet doet, zal gedood worden. 

 

Dit komt overeen met Daniël 3; Het gaat hier om een beeld van 60 el hoog en 6 el breed, waarbij er 

muziek werd gemaakt door zes instrumenten. Dan moet men buigen voor dat beeld 

 

1 De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was zestig ellen, zijn 

breedte zes ellen; hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. 2 En de koning 

Nebukadnezar zond henen, om te verzamelen, de stadhouders, de overheden, en de landvoogden, de 

wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden, en al de heerschappers der 

landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, hetwelk de koning 

Nebukadnezar had opgericht. 3 Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de 

landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden, en al de 

heerschappers der landschappen, tot inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had 

opgericht; en zij stonden voor het beeld, dat Nebukadnezar had opgericht. 

4 En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, gij volken, gij natiën, en tongen! 

5 Ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des 

akkoordgezangs, en allerlei soorten van muziek, zo zult gijlieden nedervallen, en aanbidden het 

gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar heeft opgericht; 

6 En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelfder ure in het midden van den oven des 

brandenden vuurs geworpen worden.7 Daarom te dier tijd, als al die volken hoorden het geluid des 

hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren,(= 6 muziekinstrumenten ) en allerlei soorten der 

muziek, alle volken, natiën, en tongen nedervallende, aanbaden het gouden beeld, hetwelk de 

koning Nebukadnezar had opgericht. daniël 3 
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4 Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam was Goliath, van 

Gath; zijn hoogte was zes ellen en een span. (= de afstand tussen duim en pink van een gestrekte 

hand ).5 En hij had een koperen helm op zijn hoofd, en hij had een schubachtig pantsier aan; en het 

gewicht van het pantsier was vijf duizend sikkelen kopers; 6 En een koperen scheenharnas boven 

zijn voeten, en een koperen schild tussen zijn schouders;( 6 delige wapenrusting ) 7 En de schacht 

zijner spies was als een weversboom, en het lemmer zijner spies was van zeshonderd sikkelen 

ijzers; en de schilddrager ging voor zijn aangezicht. 8 Deze nu stond, en riep tot de slagorden van 

Israël, en zeide tot hen: Waarom zoudt gijlieden uittrekken, om de slagorde te stellen? Ben ik niet 

een Filistijn, en gijlieden knechten van Saul? Kiest een man onder u, die tot mij afkome. 9 Indien 

hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij ulieden tot knechten zijn; maar indien ik 

hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn, en ons dienen. 1 samuël  17 

 

De Filistijn Goliath, een type van het laatste wereldrijk, was 6 ellen en nog wat ( een span ). 

Zes is het getal van de mens, maar hij was net iets meer dan een mens. Hij had een zesdelige 

wapenrusting en zijn zware speer woog 600 sikkels. 

 

 

 

:16 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; 

 

‘Kleinen en groten, en rijken en armen en vrijen en dienstknechten’ kwamen we ook tegen in 

Openbaring 6 en betekent ‘iedereen’. 

 

Het tweede beest, de satan, de antichrist, wil dat iedereen een merkteken krijgt. 

De mensen krijgen een merkteken aan hun rechterhand of voorhoofd ten teken dat ze erbij 

horen en achter de antichrist staan. Gelovigen in die dagen zullen dit teken weigeren.  

Net zoals Hananja, Misael en Azarja, kinderen van Juda, weigerden om het gouden beeld van 

Nebukadnezar te aanbidden. Ook al gaf Nebukadnezar hen andere afgodische namen. 

 

 Sadrach, (Hananja = Jehovah is Genadig) Mesach (Misael = Wie is als God; Wie is Gode Gelijk) 

 en Abed-nego (Azarja = Jehovah is Hulp; Jehovah is Bewaarder ), dat gijlieden mijn goden niet 

eert, en het gouden beeld, dat ik opgericht heb, niet aanbidt? 15 Nu dan, zo gijlieden gereed zijt, dat 

gij ten tijde, als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, en 

des akkoordgezangs, en allerlei soort der muziek, nedervalt, en aanbidt het beeld, dat ik gemaakt 

heb, zo is het wel; maar zo gijlieden het niet aanbidt; ter zelfder ure zult gijlieden geworpen worden 

in het midden van den oven des brandenden vuurs; en wie is de God, Die ulieden uit mijn handen 

verlossen zou? 16 Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning 

Nebukadnezar: Wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. 17 Zal het zo zijn, onze God, 

Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw 

hand, o koning! verlossen. 18 Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen 

eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.19 Toen werd Nebukadnezar 

vol grimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abed-

nego; hij antwoordde en zeide, dat men den oven zevenmaal meer heet zou maken dan men dien 

pleegt heet te maken. daniël 3 

 

7 Wee der wereld van de ergernissen (ongeloof; iemand ergeren= iemand van het geloof afhouden), 

want het is noodzakelijk ( het oordeel staat vast ), dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, 

door welken de ergernis komt!  
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8 Indien dan uw hand ( de rechterhand met het merkteken ) of uw voet u ergert, houwt ze af en 

werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan ( het Vrederijk van de Heere Jezus Christus ), 

kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur 

geworpen te worden. 9 En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, 

maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur 

geworpen te worden. mattheus 18 

 

In de toekomst is verzegeling kennelijk belangrijk.  

Aan de ene kant is er de verzegeling van de 144.000 getuigen aan hun voorhoofden.  

Zij hebben het Teken van de Heere Jezus Christus. 

Aan de andere kant is er een merkteken dat alle ongelovigen en aanhangers van het beest krijgen.  

Als teken dat ze bij de antichrist horen. Er staat specifiek; ‘aan hun rechterhand of aan hun 

voorhoofden’. Het voorhoofd staat typologisch voor iemands gedachten=  hart= binnenste 

Of dat nu een ingespoten chip of een stip is zoals bij de Hindoes doet niet ter zake.  

 

 

 

:17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het  

      beest, of het getal zijns naams. 

 

Alleen als men het teken heeft, kan men deelnemen aan de samenleving. Als men het teken niet 

heeft en niet knielt voor dat beeld, wordt men uitgesloten van de samenleving en het economisch 

verkeer. Er staat een grote druk op de mensen en velen zullen zich aansluiten bij het beest.  

 

Men mag niet kopen of verkopen als hij:  

* Het merkteken niet heeft  

* De naam van het beest niet heeft  

* Het getal van zijn naam niet heeft 

 

Deze drie mogelijkheden kunnen heel goed als één beschouwd worden.  

Het teken ís de naam van het beest. In de klassieke talen hebben alle letters ook een getalswaarde. 

In dit vers staat dus feitelijk dat de naam van het beest wordt uitgedrukt in een getal.  

Dit woord ‘getal’ betekent eigenlijk ‘aantal’, in de zin van het resultaat van een optelsom. 

Het gaat dus om de optelsom van de getalswaarde van iedere letter van de naam van het beest. 

 

 

 

:18 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. 

 

De letters van zijn naam, zijn cijfers en die worden bij elkaar opgeteld; de uitkomst is 666. 

De naam van het beest, met deze getalswaarde, wordt niet gegeven. 

We hebben in het vorige hoofdstuk gelezen dat in de meeste religies al zit verweven dat men een 

verlosser verwacht. De Joden verwachten hun messias. De Hindoeïsten wachten op krishna. 

De Islamieten verwachten de iman mahdi en de Boeddhisten geloven in de komst van maitreya. 

Als de antichrist komt, zal hij zeggen dat hij degene is die aangekondigd is. 

Maar hij is niemand minder dan de duivel.  

In de Bijbel staat dat er geen God bestaat buiten de Heere. De duivel zit achter al deze afgoden.  

 

39 Ziet nu, dat Ik, Ik DIE ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel; 

en er is niemand, die uit Mijn hand redt! deuteronomium 32 
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5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel 

gij Mij niet kent. 6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat 

er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer. 7 Ik formeer het licht, en schep de 

duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen. jesaja 45 

 

De naam van die nog komende boeddha is al sinds de eerste boeddha vastgelegd: maitreya. 

De naam is in de diverse talen vastgelegd en heeft een vaste voorgeschreven spelling. 

In de Hebreeuwse taal levert die naam exact de getalswaarde van 666 op. 

Is het toeval dat we juist nu over de gehele wereld worden ‘doodgegooid’ met Boeddhabeelden?  

Dat er in Nederland in zeer veel huizen en winkels en tijdschriften een Boeddha prijkt? 

 

Het getal ‘6’ is niet het getal van de antichrist. Het getal ‘zes’ is het teken van de mens, het teken 

van Adam en van al zijn erfgenamen. Daarom werd de mens op de zesde dag geschapen.  

Het getal 666 is het getal van de mens op een hoger niveau ; Christus.  

Het teken van ‘de Zoon des mensen’ zoals het in Matthéüs 24 genoemd wordt, is de zespuntige 

Davidster. De Davidster is het teken en het zegel van Salomo. Het is een soort familiewapen, het 

teken van de familienaam. De davidster is een "zes", maar dan grafisch uitgebeeld.  

 

           Het is een regelmatige zeshoek, een regelmatige zespuntige ster.          

 

Het getal 666 wordt, dit vers uit Openbaring meegerekend, in de Bijbel vier keer vermeld.  

 

14 Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam was zeshonderd zes en 

zestig talenten gouds; 1 koningen 10 

 

13 Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam, was zeshonderd zes en 

zestig talenten gouds; 2 kronieken 9 

 

Het gaat over 666 talenten goud als jaarinkomen van koning Salomo.  

Salomo is niet een type van de antichrist maar van Christus. 

 

13 De kinderen van Adonikam, zeshonderd zes en zestig. ezra 2 

 

Hier keren 666 zonen van Adonikam terug uit Babel. Zij waren door Nebukadnezar, koning van 

Babel, weggevoerd naar Babel en zijn wedergekeerd naar Jeruzalem en Juda. Zij zijn een 

uitbeelding van het gelovig overblijfsel van Israël dat toebehoort aan de Zoon des mensen.  

 

De Slang, de Leeuw, de hoornen van het Lam en ook het getal 666; alles heeft het beest gestolen; 

de satan geeft zich graag uit voor de Christus. Het getal ‘zes’ komt overeen met de letter ‘wauw’ = . 
Wauw betekent ‘haak; verbinding’ en daar lijkt de letter ook inderdaad op.  

Een haak brengt verbinding, haakt twee dingen aan elkaar.  

De achterliggende gedachte is dat de Mens Die God op het oog had, verbinding zou brengen.  
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De mens die dat zou doen bleek niet de eerste Adam te zijn, maar de laatste. Christus is die ‘zes’.  

Hij is de Haak, de Verbinding. Hij is de Middelaar tussen Hemel en aarde; tussen God en Zijn 

Schepselen. Maar de duivel zal in Zijn plaats gaan staan.  

Met uitgebreide filosofieën suggereert hij dat hij de verbinding brengt tussen de stoffelijke en 

geestelijke wereld. Hij maakt zich de ‘zes’ eigen.  

Het is de opdracht voor de mensheid om in Zijn Waarheid te blijven staan en niet te twijfelen; 

‘want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en 

nedergeworpen wordt’. 

 

5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk 

geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet 

twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen 

en nedergeworpen wordt. 7 Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere. 

jakobus 1 

                                                      

                                                                    Amen. 

 

 

 

Alle zaken nog even op een rijtje; 

In dit hoofdstuk hebben we gelezen over de totstandkoming van het laatste wereldrijk.  

Door de 3 ½  jaar van Verdrukking zal Israël in de tweede helft van de 70e Jaarweek tot bekering 

komen. Aan het eind van die 70e week zal de Heere Jezus Christus op de Olijfberg verschijnen. 

Voor het Joodse Volk is de grote Verdrukking dan afgelopen maar voor de volkeren breekt de 

Verdrukking dan pas goed los. In die periode van 33 jaar zullen de 144.000 getuigen het Evangelie 

aan de volkeren verkondigen. Zo heb je aan de ene kant de prediking van het Evangelie en de 

Openbaring van het Koninkrijk van Christus, terwijl je aan de andere kant de prediking van het 

woord van de tegenstander en dus de oprichting en openbaring van het rijk van Babel hebt. 

Voor het oog van de wereld wordt dat antichristelijke rijk gebouwd met Babel als hoofdstad.  

Heel de menselijke, religieuze samenleving zal dan beheerst worden door de lichamelijke duivel. 

Het vervolg daarop is de strijd tussen die beiden rijken. Die twee partijen waren verborgen in onze 

dagen, maar zullen in de toekomst geopenbaard worden. Die twee rijken moeten het samen 

uitvechten. Het resultaat van de prediking van de 144.000 blijkt aan het eind van de 33 jaar: een 

grote schare die niemand tellen kan. Die schare is het gelovig overblijfsel die aan de Koning, de 

echte Christus is onderworpen. Ze maakt deel uit van het Koninkrijk van Christus en gaat de 

duizend jaren binnen. Alle ongelovigen komen om in de verdrukking. Aan het begin van de 1.000 

jaar zijn er alleen maar gelovigen op aarde. De 1000 jaar is tevens de periode waarin satan 

gebonden zal zijn. 


