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Openbaring 13 
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. 
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. 
13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, 
voor de mensen. 
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. 
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. 
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; 
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van 
het beest, of het getal zijns naams. 
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. 

Het merkteken uit Openbaring 13 

Het merkteken uit Openbaring 13. Er is sinds het vaccineren in Coronatijd veel over dit 
onderwerp te doen. Er zijn Christenen die geloven dat het Covid-vaccin, het merkteken is uit 
Openbaring dertien. Dat er een chip met een zogenaamd vaccin wordt ingespoten. Maar dat 
is, na bestudering van het Bijbelboek Openbaring, een onmogelijkheid. Want voorafgaand 
aan dat merkteken, moeten nog veel andere gebeurtenissen plaatsvinden.  

Geen coronapas nodig 

Heeft het vaccineren dan niets met het merkteken te maken?  Ik persoonlijk geloof van wel. 
Ik denk dat het frequente vaccineren wel degelijk een aanloop is naar het merkteken. Maar 
wij, gelovigen, hoeven niet bang te zijn hiervoor. Het eerstvolgende agendapunt van de 
Heere is namelijk de opname van de Gemeente. En daarvoor hebben gelovigen geen 
Coronapas nodig! (zie de studie ’de opname van de Gemeente’) Het merkteken zal pas na de 
opname verplicht worden.  

De diabolos 

Angst en verwarring zaaien, is een bezigheid van de satan. Zijn naam zegt het al! Duivel is de 
vertaling van ‘diabolos’, en dat betekent ‘dooreenwerper’. De diabolos is degene die de 
dingen door elkaar gooit. Hij zaait verwarring, en vermengt waarheid met leugen. En dat is 
precies wat er momenteel wereldwijd gebeurt! Er is verwarring, en leugen, over van alles. En 
dit leidt tot angst. Alle zekerheden worden, in korte tijd, onderuit geschopt. Een pandemie, 
inflatie, energieprijzen die de pan uitrijzen, en gastekort. En vergeet daarbij vooral het 
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milieu, en de opwarming van de aarde niet. En dan ook nog een oorlog met bemoeienis van 
Rusland en Amerika. En alle complottheorieën maken het er niet makkelijker door. 

Op Hem vertrouwen wij 

Op wie kunnen we nog bouwen? En wie kunnen we nog vertrouwen? Nou, de Heere Jezus 
Christus, en Zijn Woord natuurlijk!! De Heere heeft een plan met iedere individuele gelovige 
afzonderlijk, met de Gemeente, en met de wereld. Bovendien heeft Hij beloofd om ons nooit 
te verlaten. Wij zijn Eén Plant met Hem. En je weet, als gelovige, toch zeker wel dat álles 
volgens Zijn Plan verloopt?? En dat angst daarom ongegrond is?! 

Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 

Gemeente erin en de duivel eruit 

Ik denk dat de satan de wereld aan het voorbereiden is op zijn komst. En volgens de Bijbel 
kan dat niet lang meer duren. Wanneer de Gemeente straks wordt opgenomen, wordt de 
satan en zijn personeel op aarde geworpen. Dus Gemeente erin, en de duivel eruit. En dan 
zal, na verloop van tijd, inderdaad iedereen een merkteken krijgen. Of niet, want het is een 
keuze die men straks moet maken. Kiest men voor het koninkrijk van de satan? Of kiest men 
voor het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus? Een beproeving dus. 

Lukas 10 
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.  
(een profetische uitspraak van de Heere Jezus) 

Tekenen en wonderen 

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. Er zijn al veel films gemaakt over de 
‘Apocalyps’. En er zijn talloze series op de televisie, en Netflix waarin mensen voorkomen die 
allerlei bovennatuurlijke krachten bezitten. Er zijn films over zombie’s, en over ‘menselijke’ 
robots etc.  

Mattheüs 24 
22 En zo die dagen (de grote Verdrukking over Israël) niet verkort werden, geen vlees zou 
behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. 
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. 
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24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en 
wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden 
verleiden. 
25 Ziet, Ik heb het u voorzegd! 

De duivel wordt nog weleens overgewaardeerd 

De boze is een wezen, en geen ding. De boze is niets meer, maar ook niets minder dan een 
gevallen engel. Het is een schepsel van God. De rol van de duivel wordt nog wel eens 
overgewaardeerd. De duivel is juridisch immers allang verslagen in de dood en Opstanding  
van de Heere Jezus Christus. Zijn woonplaats is vooralsnog de Hemel; God gedoogt hem 
daar. We bidden ‘Uw Wil geschiede in de Hemel’, maar dat gaat straks pas helemaal op. 
Straks wordt de duivel op aarde geworpen, en geschied enkel de Wil van God in de Hemel.  

De duivel klaagt ons aan 

God gebruikt de boze momenteel om ons geloof te beproeven. God heeft de supervisie. De 
duivel klaagt de gelovigen nog steeds aan bij God. Dat wordt heel plastisch beschreven in Job 
één, maar ook in Richteren drie. Daar is een strijd tussen Ehud, type van de Heere Jezus 
Christus en Eglon, type van de satan. Deze strijd speelt zich af in de Opperzaal, een type van 
de Hemel. Ook in Zacharia lezen we dat de satan de Hemel in en uit kan. Maar de duivel 
weet heel goed dat hij allang verslagen is. Hij weet dat zijn einde nadert. 

Openbaring 12 
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en 
het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager (satan, 
de aanklager) onzer broederen, die hen verklaagde (aanklaagde bij God in de Hemel) voor 
onzen God dag en nacht is nedergeworpen. 

Zacharia 3 
1 Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel 
des HEEREN (=De Heere Jezus Christus); en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te 
wederstaan. (=aan te klagen, tegen Hem te pleiten) 
2 Doch de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u (verderve u, bestraffe u), gij satan! 
ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur 
gerukt? 

Geestelijke strijd     

 
We zien in de geschiedenis van Job dat de geestelijke strijd in de Hemel, op aarde wordt 
uitgestreden. In deze oude Schepping. Via het vlees van de oude mens. Dus in werkelijkheid 
hebben wij niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de 
Hemel. Daar zouden we ons bewust van zijn. Dit gebeurt namelijk gewoon in ónze levens 
hier en nu. Als gelovigen, die in gemeenschap met de Heere leven, zijn wij op één of andere 
manier betrokken in deze geestelijke strijd. Als je je daar bewust van bent, kun je het leren 
herkennen, en je ‘bewapenen’ met het Woord. Je kunt dan de geestelijke Wapenuitrusting 
van God aandoen, en op die manier de vurige pijlen van de satan afweren. De Heere 
gebruikt ook nu de satan om ons te beproeven. (zie ook de studie ‘het Bijbelboek Job’) 
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Zijn Hemelse Koninkrijk wordt uitgebreid 

De satan wordt straks dus op aarde gegooid bij de opname van de Gemeente. Hij wil, tegen 
beter weten in, een koninkrijk op aarde vestigen. Wanneer de Heere Jezus Christus, na de 
zeventigste Jaarweek (de verdrukking over Israël) Zijn Voeten op de Olijfberg zet, gaat Hij 
Zijn Koninkrijk vanuit de Hemel uitbreiden over de aarde. Te beginnen in Jeruzalem. De 
Heere gedoogt de satan, Hij maakt gebruik van hem om de ongelovigen op de knieën te 
krijgen. Zowel het ongelovige Joodse Volk, als de overige volkeren, krijgen een kans zich te 
bekeren. Elke ongelovige op aarde krijgt nog een kans om het komende geopenbaarde 
Koninkrijk van Christus binnen te gaan. Of niet, want ook dát is een keuze.  

Eerst de Hemel en daarna de aarde 

Zo lang de satan nog in de Hemel is, is daar nog niet alles aan de Heere onderworpen. Wél 
juridisch, maar niet praktisch. Pas wanneer de satan op aarde geworpen zal zijn, is alles wat 
in de Hemel is, onder Heerschappij van Christus. Daarná zal Hij alles wat op aarde is aan Hem 
onderwerpen. Dus eerst in de Hemel, en daarna op de aarde. (zie ook de studie ’Het onze 
Vader’) 

Mattheüs 6 
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
 
De antichrist 

1 Johannes 2 
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 4 
1Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest (=lering), maar beproeft de geesten (leringen), 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 (=lering), die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit 
God niet; maar dit is de geest (=lering) van den antichrist, welken geest (lering) 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 

2 Johannes 1 
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 
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Johannes zegt dat de antichrist nog moet komen, maar dat er nu ook 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.  

De duivel in menselijke gedaante 

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 dertien 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.  

Twee beesten 

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. Je hebt dan dus twee koninkrijken die recht tegenover elkaar zullen 
staan. Maar Wie de Winnaar is in deze strijd is al bekend. Uiteindelijk komt er een 
duizendjarig Koninkrijk van de Heere Jezus Christus op aarde. (zie ook de studie Bijbelboek 
Openbaring’)  

Openbaring 20 
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. 

Satan veertig jaar op aarde 

Openbaring 12 
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel 
en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen 
zijn met hem geworpen.(de geestelijke boosheden, de makkers van de satan) 
-- 
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de 
aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, 
wetende, dat hij een kleinen tijd heeft. 

Satan is een gevallen engel, maar dus nog steeds in de Hemel. Het was destijds een morele 
val. Adam die in zonden is gevallen, is ook niet letterlijk naar beneden gevallen! Wanneer 
satan op aarde geworpen wordt, is dat voor ‘een kleinen tijd’. Voor veertig jaar om precies 
te zijn. Daarna gaat hij voor duizend jaar de afgrond in. Dan wordt hij nog eventjes 
losgelaten, om uiteindelijk voorgoed te verdwijnen van de aarde. Het personeel van satan 
wordt engelen genoemd omdat het momenteel Hemelse wezens zijn.  
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De god dezer eeuw 

1 Petrus 5 
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, 
zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 

Hoewel de duivel op aarde omgaat als een briesende leeuw, behoort hij, tot op vandaag, nog 
steeds tot de Hemel. Hij regeert van daaruit de wereld; hij is immers ‘de god dezer eeuw’. En 
eeuw is hier de vertaling van het Griekse ‘aion’ en dat staat voor ‘de manier waarop de 
wereld is ingericht, en functioneert, en bestuurd wordt’. Satan regeert over de oude 
Schepping, en dat kun je dan ook wel zien.  

Onder supervisie van God 

We leven nu in ‘de tegenwoordige boze eeuw’. We kunnen dan ook duidelijk zien dat de 
boze de sfeer, de inrichting, en de wijze van leven bepaalt. De duivel is ‘de god dezer eeuw’. 
Maar de volgende aion, de toekomende eeuw, is in aantocht. In die aion zal uiteindelijk de 
Heere Jezus Christus regeren en de sfeer, inrichting, en wijze van leven bepalen. We bidden 
‘Uw Wil geschiede op de aarde’, maar momenteel regeert de duivel de wereld. En dat is dan 
ook te zien. Maar natuurlijk alles onder supervisie van God. God heeft altijd de regie. 

Galaten 1 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit 
deze tegenwoordige boze wereld (=aion= eeuw), naar den wil van onzen God en Vader 

De strijd geëindigd 

Bij de Opname van de Gemeente zal de satan en zijn engelen, op aarde terecht komen. Zij 
zullen dan de gedaante van een mens hebben, hoewel ze geen mens zíjn. Ze kunnen niet 
meer terug naar de Hemel. De Gemeente gaat in de Hemel en Satan gaat de Hemel uit. Met 
de opname van de Gemeente is onze strijd met ‘de geestelijke boosheden in Hemel’ 
beëindigd. Met het nederwerpen van de duivel heeft de Heere alles in de Hemel aan Zich 
onderworpen. Daarna is de aarde aan de beurt. Hij zal Zijn Hemelse Koninkrijk uitbreiden. 

Mattheüs 6 
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
(Zijn Wil geschiedde eerst in de Hemel en dan op de aarde) 

Efeze 6 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden (satan en zijn personeel) in de lucht. Hemel (=grondtekst) 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
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2 Korinthe 4 
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw (satan) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het 
Beeld Gods is. 

Chronologische volgorde  

In Openbaring dertien 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 wil stichten.  
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 tweeënveertig maanden 
lang zijn gang gaan. Dat zijn drieënhalf jaar van zogenaamde ‘vrede’ in Israël. Daarna is die 
zogenaamde vrede afgelopen.  
* In het midden van die zeventigste week wordt de gruwel der verwoesting opgericht in  
Jeruzalem en breekt voor Israël de grote verdrukking aan 

Openbaring 13  

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. 
 
Het beest uit de zee 

Openbaring 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 
 
In vers één komt er een beest uit de zee. In vers elf komt er een beest uit de aarde. Wat is 
het verschil tussen deze twee beesten ? Het Boek Openbaring staat bol van symboliek. In de 
Bijbel staat de zee voor ‘een veelheid van mensen en volkeren. 
 
Openbaring 17 
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en 
scharen, en natiën, en tongen. 
 
Psalm 65 
8 Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en (=namelijk) het rumoer der 
volken. 

Jesaja 17 
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! 
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Het beest uit de aarde 

Ook het woord ‘aarde’ staat in de Bijbel overdrachtelijk voor de mens. In Jesaja staat dat de 
Heere, de Schepper, onze Pottenbakker is. De Pottenbakker, Die in het Huis des Heeren is, is 
de Schepper Zelf. De Pottenbakker werkt met de grondstof leem. Leem is een grondsoort 
oftewel aardsoort. Adam werd geformeerd uit het stof der aarde. Ons stoffelijk lichaam is uit 
de aarde, aards. Op veel plaatsen in de Bijbel staat een kruik, oftewel vat, typologisch voor 
‘lichaam’. Kruiken en vaten worden gemaakt van klei of leem. Van nature zijn wij lege, 
aarden kruiken. Kruiken zijn aarden vaten. Aardewerk. (zie ook de studie ‘De Pottenbakker, 
dertig zilverlingen en de Bloedakker’) 

Genesis 2 
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.  

1 Korinthe 15 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 
 
Typologie 
 
Het aardoppervlak loopt door in het zeeoppervlak. Het zeeoppervalk is dus óók 
aardoppervlak. De aarde en de zee komen dus typologisch met elkaar overeen. Ze verwijzen 
allebei naar de mens. Aarde en zee zijn samen het tegenovergestelde van de Hemel. 
 

Tastbaar lichaam 

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’ 

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. 

Satan wil aan God gelijk zijn 

Het Ware Lam is Christus. De duivel wil aan God gelijk zijn. Wie wil zijn als Christus ? De 
duivel! In zijn hoogmoed en arrogantie wil hij zich aan God gelijkstellen. De duivel is volgens 
Petrus dan ook ‘de briesende leeuw’. Maar Christus is de Wáre Leeuw van Juda. De duivel is 
de slang in het paradijs. Maar Christus is de Wáre Verhoogde Slang. Het beest spreekt als de 
draak. De draak is de satan, dus dit tweede beest uit de aarde is de satan. 

Openbaring 20 
1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een 
grote keten in zijn hand; 
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem 
duizend jaren; 
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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. 

Het tweede beest geeft macht aan het eerste beest 

In vers drie van Openbaring dertien staat ook al dat de wonde van het eerste beest was 
genezen. Hierboven staat dat het tweede beest, het beest uit de aarde, macht geeft aan het 
eerste beest, het beest uit de zee. Dat staat ook al in vers vier. 

Het eerste beest zal aanbeden worden 

Openbaring 13 
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? 
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. 

In vers vier (hierboven) staat dat de draak, de satan, macht gegeven had aan het eerste 
beest. In vers vijf staat dat de draak, de satan, het eerste beest een mond geeft. Het tweede 
beest, de satan, zal zorgen dat de hele wereld het eerste beest aanbidt. De satan is de mond 
van het eerste beest. De feitelijke macht zal dus bij de satan liggen. Hij is de belangrijkste 
figuur, en de bouwer van het anti-christelijke rijk. 

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

Vuur uit de hemel 

De antichrist, het beest uit de aarde, 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.  

Grote tekenen 

Het tweede beest zorgt er dus voor 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. In de toekomst zal een groot deel 
van de mensheid verleid worden door tekenen, wonderen, van de satan. 

Waarschuwing 

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 
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door tekenen en wonderen misleid kunnen worden. Gewoon omdat men de Waarheid 
liefheeft. (zie ook de studie ‘wonderen en tekenen’) 

Mattheüs 24 
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.  

2 Petrus 1 
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. 

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. 

Een beeld voor het eerste beest 

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. 

Daniël 

Een beeld komt vaker voor in de Bijbel. In de droom van Daniël was een beeld met een 
gouden hoofd. Typologisch de uitbeelding van de wereldrijken, uitlopend in de tien tenen. In 
Daniël drie vinden we een letterlijk beeld gewijd aan Nebukadnezar. 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 
zeventigste Jaarweek zal worden opgericht. (zie ook de studie ‘de zeventigste Jaarweek’) 

Mattheüs 24 
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!) (= Jeruzalem) (zie 
ook de studie Mattheüs 24) 

Daniël 9 
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. (een gruwel of een gruwelijken vleugel, is de aanduiding van afgoderij, 
afgod of afgodsbeeld) 
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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.  

Het beeld krijgt een geest 

‘Hetzelve’ is nog steeds het tweede beest uit de aarde. Deze antichrist, de satan, geeft het 
beeld een geest. Nu kan het beeld praten. Het spreken van het beeld kan zowel letterlijk als 
overdrachtelijk worden toegepast. 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. Babel is 
het centrum van het laatste wereldrijk. Men zou vervolgens het beeld van het beest 
aanbidden, en wie dat niet doet, zal gedood worden. Ook hier heeft men de keuze om het 
goed of het kwaad te kiezen. Kiest men voor de draak, of kiest men voor de Heere Jezus 
Christus?  

God gebruikt het kwaad 

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 allemaal 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. God Zelf verzoekt niemand. 

Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 

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; 

Een verplicht merkteken 

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.(Daniël 3) 

Mattheüs 18 
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!  
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 
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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.  

Verzegeling 

In de toekomst is verzegeling kennelijk belangrijk. Aan de ene kant is er de verzegeling van 
de honderdvierenveertigduizend 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, oftewel binnenste. Of dat nu een ingespoten chip of een stip is, 
zoals bij de Hindoes, doet eigenlijk 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 merkteken 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. En dat gaat heel wat verder dan dat men zonder Coronapas zou 
leven. Er staat een grote druk op de mensen, en veel mensen zullen zich aansluiten bij het 
beest.  
 
Optelsom 

Men mag niet kopen of verkopen als men: * 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. 

666 

De letters van zijn naam, zijn cijfers, en die worden bij elkaar opgeteld; de uitkomst is 
zeshonderdzesenzestig. De naam van het beest, met deze getalswaarde, wordt niet 
gegeven. In de meeste religies 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. Alle religies zijn ontstaan 
in Babel, en komen allemaal uit de koker van de duivel. In de Bijbel staat dat er geen God 
bestaat buiten de Heere. De duivel zit achter al deze afgoden. Als de antichrist komt, zal hij 
zeggen dat hij degene is, die aangekondigd is. Maar hij is niemand minder dan de duivel.  
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Maitreya  

De naam van de nog komende boeddha staat al sinds de eerste boeddha vast: 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 zeshonderdzesenzestig 
op. Is het toeval dat we juist nu over de hele wereld worden ‘doodgegooid’ met 
boeddhabeelden? Dat er in Nederland in veel huizen, en winkels en tijdschriften een 
boeddha prijkt? We weten het niet. 

6 

Het getal zes 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 Mattheüs vierentwintig genoemd wordt, is de zes-
puntige 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.         

                                             

Gestolen 

Het beest, de satan heeft alles gestolen; de slang, de leeuw, de hoornen van het lam, en ook 
het getal 666. De satan geeft zich graag uit voor de Christus. De antichrist zal altijd proberen 
in Zijn plaats te gaan staan. Hij vermengt Zijn Waarheid met leugen. Maar nogmaals; de 
Heere gedoogt de satan, en maakt gebruik van hem om straks een oordeel te brengen over 
de ongelovigen op aarde. Wanneer dat oordeel is geweest, laat God de satan voorgoed 
verdwijnen. Het is de opdracht voor de mensheid om in Zijn Waarheid te blijven staan, en 
niet te twijfelen. 

Jakobus 1 
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.  

                                                     Amen.                                             
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